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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

Actual

Rezervă de cadre 
pentru Federaţia 
„SindASP”
Culturalizarea şi formarea 
liderilor de sindicat prin 
prisma politicii de consti-
tuire a rezervei de cadre a 
servit drept temă pentru un 
seminar destinat tinerilor 
sindicaliști. 

Zilierii, grup  
exclus din  
sistemul de 
protecție socială?
Zilierii riscă să rămână fără 
mai multe garanții socia-
le. De această părere sunt 
experții care au analizat Le-
gea zilierilor, care a intrat în 
vigoare în septembrie anul 
curent. 

Consultaţii  
gratuite membrilor 
de sindicat  
de la Teleneşti
În cazul unor litigii dintre 
salariat şi angajator, instan-
ţa de judecată va trebui să 
ţină cont de acordul sindi-
catelor.

Sindicatele sunt o forță de care 
conducerea MAI ține seama 

A sporit numărul de formatori 
sindicali din Federația „Sănătatea”
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Pe 18 decembrie 
este Ziua Poliției 
și Ziua Internațională
a Migrantului, 
pe 19 decembrie – 
Ziua Înființării Primului 
Sindicat din Basarabia. 
În a treia duminică 
a lunii decembrie 
se consemnează 
Ziua Angajatului 
Sistemului Penitenciar.

Congresul Mondial al Confederației Internaționale a Sindicatelor 
a reales-o pe Sharan Burrow pentru încă un mandat

Precum v-am mai informat în  
numărul trecut, recent, în Danemar-
ca, a avut loc Congresul IV Mondi-
al al Confederației Internaționale a 
Sindicatelor (ITUC), la care a partici-
pat și o delegație a CNSM. 

Delegații la congres au discutat 
strategiile sindicatelor la nivel global 
privind munca decentă, salariile și 
justiția socială în condițiile moderne, 
campaniile organizate de ITUC și im-

pactul acestora, precum și alegerea 
președintelui și secretarului general 
al ITUC pentru următoarea perioa-
dă. Totodată, Congresul a adoptat 
politicile și planul de activitate al 
ITUC pentru următorii ani.

„Lumea noastră este fracturată și 
oamenii se simt nesiguri. Conflictul, 
dictatura, fascismul – extremele care 
s-au luptat împotriva lor în ultimul 
secol sunt din nou bătăliile de astăzi. 
Va fi nevoie de puterea muncitorilor 
și de solidaritatea între generații 
pentru a câștiga lupta pentru pace, 

democrație și justiție socială”, a de-
clarat Sharan Burrow, secretar gene-
ral al Confederației Internaționale a 
Sindicatelor, în discursul său la Con-
gresul Mondial al ITUC.

„Pacea devine din ce în ce mai
precară. În fiecare an, lumea chel-
tuiește 1,7 trilioane de dolari pen-
tru înarmare – doar 1% din acestea 
ar alimenta toți copiii subnutriți de 
pe glob timp de cinci ani. Cheltu-
ielile militare cresc și contribuie la 
declanșarea conflictelor armate”, se 
arată într-un comunicat al ITUC.

„Când adăugați la aceasta exclu-
derea de la libertatea de asociere 
pentru grupurile de muncitori din 
93 de țări și încălcări ale dreptului la 
grevă în 123 de țări, amenințarea la 
adresa drepturilor și libertăților de-
mocratice este clară. Lupta noastră 
trebuie să fie orientată pe apărarea 
și sporirea drepturilor la locul de 
muncă”, a declarat Sharan Burrow 
de la tribuna Congresului Mondial al 
Confederației Internaționale a Sin-
dicatelor.

Natalia HADÂRCĂ,
n.hadarca@vocea.md

Sindicatele ar putea constitui un reper 
într-o lume sfâșiată de conflicte
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