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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

Actual

Tendințe  
pozitive  
și negative  
ale anului 2018
Cea mai relevantă tendință 
observată în 2018 de ex-
perți, care ar trebui să fie 
explorată în 2019, ține de 
valorificarea oportunități-
lor Zonei de Liber Schimb 
Aprofundat și Cuprinzător 
cu UE. 

Dezvoltare  
a parteneriatului 
social din ramura 
construcţiilor
Planuri mari de dezvolta-
re la nivelul întregii ţări a 
parteneriatului social îşi 
fac pentru acest an repre-
zentanţii sindicatului şi ai 
patronatului din ramura 
construcţiilor şi a industriei 
materialelor de construc-
ţie. 

Indemnizaţii  
mai mari  
pentru copii
Din ianuarie curent, copiii 
plasați în instituțiile de tu-
telă/curatelă, de asistență 
parentală profesionistă și 
case de copii de tip familial 
vor primi indemnizații mai 
mari.

Domnica Darienco, 
o legendă a  
culturii naționale, 
comemorată  
la 100 de ani

Efectele legii privind sistemul unitar 
de salarizare a cadrelor didactice

Problemele tinerilor pot fi soluţionate 
prin dialog constructiv p.2 p.2

Principala sarcină a reprezentanţilor CNSM în teritoriu ţine de negocierea 
convenţiilor colective  

Un număr de 34 de reprezen-
tanţi ai Confederaţiei Naţionale 
a Sindicatelor din Moldova în 
teritoriu au fost desemnaţi în 
cadrul şedinţei de ieri a Comite-
tului Confederal al CNSM. 

Oleg Budza, preşedintele CNSM, 
a menţionat că rolul acestora este 
de a asigura conlucrarea  între sin-
dicatele de ramură, dezvoltarea 
parteneriatului social local, precum 
şi o interacţiune permanentă cu 
mass-media.     

Noii reprezentanţi au fost de-
semnaţi după consultări prealabile 
cu activul sindical din teritoriu, iar 

mai mult de jumătate dintre ei au 
activat şi în calitate de preşedinţi ai 
fostelor consilii interramurale ale 
sindicatelor din teritoriu.  

În timpul apropiat, consiliile ra-
ionale vor fi anunţate oficial despre 
desemnarea acestor reprezentanţi 
ai CNSM în teritoriu, care vor fi şi 
membri din partea sindicatelor în 
comisiile pentru consultări şi ne-
gocieri colective de nivel local, a 
remarcat Mihail Hîncu, vicepreşe-
dinte al CNSM.

Membrii Comitetului Confederal 
le-au mulţumit noilor reprezentanţi 
că şi-au dat acordul de a exercita şi 
această funcţie. Ei i-au îndemnat să 

fie activi, să dea dovadă de colegia-
litate şi să interacţioneze operativ şi 
cu responsabilitate cu toate părţile. 

Cea mai importantă misiune a 
noilor reprezentanţi ţine de promo-
varea parteneriatului social la nivel 
local, a subliniat Sergiu Sainciuc,  
vicepreşedinte al CNSM. 

Legitimaţiile înmânate reprezen-
tanţilor CNSM în teritoriu pe 17 ia-
nuarie au un  termen de valabilitate 
nelimitat, a precizat Petru Chiriac, 
vicepreşedinte al CNSM. 

Printre primele activităţi ce ur-
mează a fi desfăşurate de noii re-
prezentanţi se numără convocarea 
unei şedinţe cu liderii sindicali din 

teritoriu pentru discutarea celor 
mai stringente probleme. 

Membrii Comitetului Confede-
ral au supus discuțiilor activitatea 
publicației CNSM „Vocea popo-
rului”. Opiniile vorbitorilor au fost 
împărțite, dar concluzia finală a fost 
că ziarul este necesar pentru sindi-
cate și este oglinda acestora. 

În cadrul unui atelier de lucru, 
reprezentanţii CNSM în teritoriu şi-
au împrospătat cunoştinţele în ma-
terie de dialog social, şi-au trasat 
obiectivele pentru 2019 şi au luat 
cunoştinţă de direcţiile prioritare de  
activitate ale subdiviziunilor CNSM. 
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Sindicatele fortifică parteneriatul 
social la nivel local
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