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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVADrepturi salariale, discutate 

de activiștii din sănătate
Contabilii, familiarizaţi cu 
modificările la declaraţia de venitp.2 p.5

Actual

Educație de  
calitate la Liceul 
Teoretic „Petre 
Ștefănucă”
Liceul Teoretic „Petre Ștefă-
nucă” din orașul Ialoveni a 
avut în anul 2018 cea mai 
mare rată de promovabi-
litate la sesiunea de Baca-
laureat - 98,11%, conform 
informațiilor publicate de 
Direcția generală educație 
Ialoveni.

Cetățeanul  
și legea
Rubrica „Cetățeanul și le-
gea” vine în ajutorul cititoru- 
lui nostru care caută răspun-
suri la întrebări de ordin ju-
ridic.

Sfaturile  
economistului  
și ale avocatului

Salariaţii spun DA 
sindicatului
Federaţia Sindicatelor Anga-
jaților din Serviciile Publi-
ce din Republica Moldova 
„SindASP” a lansat recent o 
campanie de informare cu 
genericul „Salariaţii spun DA 
sindicatului”. 

Şcoala sindicală, un mijloc de valorificare a oportunităţilor 
și abilităţilor de lider

După absolvirea Şcolii sindicale, 
Elena Stoica a obţinut un serviciu 
bine plătit în Germania, pe care îl 
execută și îl gestionează la distanţă. 
A avansat pe scară profesională şi a 
fost aleasă în funcția de preşedin-
tă a Comisiei de Tineret din cadrul 
CNSM. Ea este, totodată, şi membră 
a Federaţiei Sindicatelor Lucrători-
lor din Comunicaţii. 

„Şcoala sindicală este un mijloc 
de valorificare a oportunităţilor, a 
performanţelor, care mi-a permis 
să-mi dezvolt abilităţile de lider, 
m-a învăţat să negociez cu anga-
jatorul o creştere salarială”, a men-
ţionat Elena Stoica în cadrul celei 
de-a şaptea ediţii a Şcolii sindicale, 
care a avut loc recent la Institutul 
Muncii.    

În context, Oleg Budza, preşe-
dintele CNSM, a relevat că proiec-
tul respectiv a fost lansat în 2012, 
după un model austriac, dar a 

fost adaptat la necesitățile mem-
brilor de sindicat din țara noastră.  
La cea de-a VII-a ediţie a Şcolii  
sindicale, sunt instruiţi 34 de 
membri de sindicat, care reprezin- 
tă 12 federaţii sindicale de ra- 
mură.

„CNSM este membră a ITUC, 
care întruneşte 175 de milioane de 
membri de sindicat. La ITUC s-a pus 
problema ca în următorii patru ani 
numărul membrilor de sindicat să 
crească până la 205 mln.”, a sublini-
at Oleg Budza. 

Liderul sindical a precizat că, 
din 2012 şi până în prezent, Şcoala 
sindicală din Republica Moldova 
are 114 absolvenţi. Cei mai mulţi
participanţi la proiect au fost 
membri de sindicat care reprezintă 
Federaţia „SINDICONS”, Federaţia 
Sindicatelor Lucrătorilor din Indus-
tria Chimică şi Resurse Energetice, 
Federaţia Sindicatelor din Comuni-
caţii, Federaţia Sindicatelor din In-
dustria Uşoară, Federaţia Sindicală 
„Sănătatea”, Federaţia „Sindind-
comservice”. 

Instruirea în domeniul formării 
sindicale i-a adus un job bine plătit

Elena CODREANU,
e.codreanu@vocea.md
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Pe 22 martie 
este Ziua Mondială 
a protecției apelor; 
pe 23 martie – 
Ziua Mondială 
a meteorologiei;  
pe 27 martie - 
Ziua  Internațională 
a teatrului.
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