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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

Actual

E nevoie de voinţă 
politică pentru o 
reformă teritorial-
administrativă
Forţa statului este concen-
trată în administraţia publică 
locală, care intră în contact 
direct cu cetăţenii şi are me-
nirea de a promova un dialog 
direct cu aceştia.

Angajaţii de la  
Calea Ferată  
mai aşteaptă  
salariile restante
Deşi li s-a promis că până la 
mijlocul lunii ianuarie vor fi 
achitate toate datoriile sala-
riale, la sfârşitul primei luni, 
angajaţii Căii Ferate încă mai 
aşteaptă salariile restante. 

Cercetarea  
accidentelor vs. 
prevenirea acestora 
Pe parcursul anului 2018, la 
Inspectoratul de Stat al Mun-
cii au fost comunicate 416 ca-
zuri de accidentare a lucrăto-
rilor aflaţi în câmpul muncii.

Acord în domeniul 
securităţii sociale 
Moldovenii care muncesc 
legal în RFG vor putea primi 
pensie pentru limita de vâr-
stă, de dizabilitate, de urmaş, 
precum şi indemnizaţie în caz 
de accident de muncă.

Indicatori de performanţă 
în educație: un punct sau patru? 

Profiluri ocupaţionale, pentru a 
atrage tinerii să muncească acasă
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Acolo unde sunt organizații sindicale, se iau măsuri de protecție socială 
pentru salariați

În jur de 450 de agenți econo-
mici din diverse ramuri ale econo-
miei naționale și-au dat întâlnire, 
zilele acestea, la expoziția anuală 
„Fabricat în Moldova”, organiza-
tă la Moldexpo. De asemenea, au 
fost prezentate 21 de standuri co-
lective și anume ale UTA Găgăuzia, 
standul regiunii transnistrene și ale 
altor 19 consilii raionale, precum: 
Anenii Noi, Cahul, Călărași, Criuleni, 

Cimișlia, Dubăsari, Edineț, Fălești, 
Florești, Glodeni, Hânceşti, Ialoveni, 
Leova, Nisporeni, Râșcani, Rezina, 
Orhei, Ungheni, Stefan Voda.

„Fabricat în Moldova” este cea 
mai bună platformă de promo-
vare a produselor autohtone, de 
cercetare a noilor încercări, pen-
tru punerea în evidență a nivelului 
de competitivitate a companiilor 
naționale și majorarea cererii de 
consum pentru produsele noastre! 
Sloganul ediției curente este: „Aca-
să. Autentic. Autohton”, a declarat 
Sergiu Harea, președintele Came-

rei de Comerț și Industrie, la des-
chiderea evenimentului.

Sindicatele sunt mulțumite de 
faptul că, pe an ce trece, acest 
eveniment capătă o amploare tot 
mai mare. „Ceea ce este fabricat în 
Moldova înseamnă crearea locuri-
lor de muncă, investiții, achitarea 
salariilor și a impozitelor. Se dez-
voltă economia țării, sunt menți- 
nuți cetățenii Republicii Moldova 
acasă. La o bună parte din agenții
economici prezenți aici sunt orga-
nizații sindicale. Asta înseamnă că 
se muncește legal, sunt contracte 

individuale de muncă, programe  
și măsuri de protecție socială pen-
tru toți lucrătorii din domeniul 
respectiv”, a menționat Sergiu 
Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, 
prezent la eveniment. 

La „Fabricat în Moldova” s-a  
aflat și Peter Michalko, șeful Dele-
gației Uniunii Europene la Chișinău. 
El a menționat că acest eveniment 
are o importanță majoră nu doar 
pentru agenții economici autoh-
toni, ci și pentru cei ce doresc să 
investească în  Moldova. 

„Fabricat în Moldova”, o platformă 
de promovare a produselor autohtone

Natalia HADÂRCĂ,
n.hadarca@vocea.md
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Pe 1 februarie 
este Ziua autonomiei 
locale și a lucrătorului 
din administrația 
publică locală.
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