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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVAE greu să sindicalizăm  

angajaţii din comerţ 
Apartenența la sindicat, 
motivată prin beneficii p.2 p.6

Actual

Contractul colectiv 
de muncă –  
realizări  
şi perspective
O serie de beneficii pentru sala-
riaţii membri de sindicat au ob-
ţinut prin negocierile colective 
desfăşurate în ultimii ani repre-
zentanţii Federaţiei Sindicatelor 
din Energetică şi Industrie.

Protecţie  
şi prevenire  
a riscurilor  
profesionale 
Potrivit Legii securităţii şi sănă-
tăţii în muncă, angajatorul de-
semnează unul sau mai mulţi 
lucrători care să se ocupe de 
activităţile de protecţie şi preve-
nire a riscurilor profesionale în 
cadrul unităţii. 

Salariaţii  
din educaţie  
cer acordarea  
ajutoarelor  
materiale
Sindicatele trebuie să negocieze 
şi să obţină acordarea ajutoare-
lor materiale în contractele co-
lective de muncă, ce au putere 
juridică, asemenea unei legi.

Legile, prezentate 
altfel de către 
experți de la CNSM
Experți din cadrul CNSM au par-
ticipat la un seminar pentru a 
se pregăti de următoarea etapă 
a proiectului „Jurnaliști pentru 
drepturile sociale”. 

Exodul modern riscă să depopuleze Republica Moldova, 
care ar putea pica de pe hartă

Nu este un secret pentru ni-
meni că zilnic pleacă din țară 
circa o sută de oameni, care nu 
se mai întorc. Tineri, specialiști 
calificați, familii întregi. În zadar 
trage semnale de alarmă ONU că 
Republica Moldova ar putea dis-
părea de pe harta lumii către anul 
2050. Guvernanților nu le pasă. Ei 
nu se gândesc la faptul că într-o 
bună zi nu va mai rămâne nimeni 

în țărișoara noastră mică. N-o să 
aibă cine să muncească, să verse 
bani în buget, vor rămâne doar 
pensionarii, invalizii. Fug toți, care 
și cum poate, din varii motive.

Inițial, în discuții cu tinerii, 
aceștia recunoșteau că vor să 
facă facultatea și apoi să plece 
în străinătate, azi, ei așteaptă cu 
nerăbdare să-și ia BAC-ul și să 
„o șteargă din gară” cât e lucru 
pe cinste. În deplasările noastre 
în teritoriu, îți plânge inima când 
vezi sate pustii, case mari, fru-
moase, care sunt părăsite. Astăzi, 

ducem lipsă de cadre în mai toa-
te ramurile economiei naționale. 
Lipsesc medici și învățători, ingi-
neri și agricultori. În orice ramu-
ră (telecomunicații, transporturi, 
deservirea drumurilor, construc-
ții etc.), este insuficiență de ca-
dre. Nu mai poți să-i ții pe tineri 
pe loc, fie Programul „Prima 
casă” ori „A doua casă”! Fug toți, 
de parcă se așteaptă potopul lui 
Noe. 

Liderii din agricultură se plâng 
că duc lipsă de brațe de muncă. Îi 
plătesc, îi hrănesc, îi duc, îi aduc 

pe oameni la lucru, dar nu se în-
ghesuie prea mulți să munceas-
că! Încotro ne îndreptăm, stimați 
guvernanți? Nu v-ați gândit că 
într-o bună zi nu veți avea pe 
cine guverna? Oare nu e cazul să 
vă treziți la realitate? Să mergeți 
„în popor”, nu numai în campa-
nie electorală, să vedeți care sunt 
problemele, prioritățile. Alungați 
ceața de pe ochi! Nu mai crede 
astăzi lumea în povești spuse la 
gura șemineului! Ori transfor-
măm Moldova într-o mică Elveție, 
ori fugim cu toții din țară!

Pleacă tineri, pleacă specialiști, 
pleacă buni oameni familiști

Angela CHICU,
a.chicu@vocea.md

Pe 5 aprilie este  
Ziua salvatorului;
pe 7 aprilie – Ziua  
Mondială a Sănătății  
și Ziua Libertății.
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