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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVALa Edineţ, mai mult de jumătate 

dintre şomeri sunt femei
Un indiciu îmbucurător: a crescut 
numărul șefelor de întreprinderip.3 p.5

Actual

Sindicaliștii  
din comunicații 
și-au trasat  
noi obiective 
Promovarea dialogului social 
este unul dintre obiectivele 
principale ale FSCM în ve-
derea transformării acestuia  
într-un concept de partene-
riat social.

Au pus degetul 
pe rană
Problemele social-economice 
din ramura transportatorilor 
și drumarilor, ce țin îndeo-
sebi de salarizare și condițiile 
de muncă, au fost discutate 
în cadrul Plenarei a IV-a a 
Federației Sindicatelor Trans-
portatorilor și Drumarilor. 

Asigurarea  
agriculturii  
cu profesionişti
Membrii Comitetului secto-
rial pentru formare profesio-
nală din agricultură şi indus-
tria alimentară „AgroindVET” 
au iniţiat discuţii privind so-
luţionarea problemei legate 
de asigurarea întreprinderi-
lor cu muncitori şi specialişti 
calificaţi. 

Astăzi, ca niciodată, avem nevoie de a restabili autoritatea sindicatelor 
în fața salariaților și a partenerilor sociali

A trecut mai bine de un an și 
jumătate de la Congresul III al 
Confederației Naționale a Sindi-
catelor din Moldova, fapt ce ne 
permite să menționăm că mișcarea 
sindicală a parcurs o cale deloc 
ușoară în diverse domenii de acti-
vitate, cum ar fi: legislativ, social-
economic, retribuirea muncii, achi-
tarea pensiei, ocrotirea sănătății 
la locul de muncă și, nu în ultimul 
rând, locul femeilor și al tineretului 
în mișcarea sindicală.

Cu toate acestea, haideți să me-
dităm, oare structura și activitatea 
practică a sindicatelor corespund 
Strategiei CNSM pentru anii 2017-
2022?

În opinia mea, azi s-a creat o 
situație incertă, când ne gândim la 
viitorul mișcării sindicale din Mol-
dova. Dacă sindicatele se vor împă-
ca în continuare  cu această stare 
de lucruri și vor sta liniștite și ne-
putincioase în față cerințelor reale 
ale membrilor lor, demonstrând o 

disciplină joasă în executarea de-
ciziilor, dând dovadă de lipsă de 
solidaritate și de  indiferență față 
de cerințele reale ale membrilor de 
sindicat, nu este exclus ca pe viitor 
să pierdem forța noastră de bază.  
Altfel spus, angajații nu vor mai 
avea nevoie de astfel de sindicate. 
Să recunoaștem, situația la acest 
capitol o cunoaște destul de bine 
fiecare dintre noi.

Astăzi, ca niciodată, avem ne-
voie de a restabili autoritatea sin-

dicatelor în fața  salariaților  și a 
partenerilor sociali, precum și de 
unitate în acțiuni, de o structură 
optimă, care să dispună de  cadre 
responsabile și cu o experiență bo-
gată în activitate. Numai fiind soli-
dare și puternice, sindicatele pot fi 
atractive pentru salariați și vor avea 
viitor. Aceasta credem că trebuie să 
devină o direcție strategică pentru 
dezvoltarea mișcării sindicale din 
țară.

Cum tindem să vedem sindicatele 
din Republica Moldova pe viitor?
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Pe 15 martie este 
Ziua Internațională 
a protecției dreptului
consumatorului; 
pe 20 martie – Ziua 
Internațională 
a francofoniei; 
pe 21 martie -  Ziua 
Mondială a pământului 
și  Ziua  Internațională 
a copiilor străzii.

p.4

Foto: Nicu Bînzarip.6

p.7


