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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA Doar liderii puternici îi pot ajuta 

pe semenii lor
Victor ONICI: „Ne dorim să avem 
un patronat în sistemul bancar” p.5p.4

Actual

FSEȘ, în fața unei 
etape importante 
Managementul, rolul și 
importanța campaniei de 
dare de seamă și alegeri în 
sindicat au constituit tema 
discuției la un seminar orga-
nizat de către Consiliul Ge-
neral  al Federației Sindicale 
a Educației și Științei. 

Taberele de odihnă 
sunt în așteptarea 
copiilor 
Taberele „Camping” și „Per-
lele Nistrului” de la Vadul 
lui Vodă, aflate în gestiunea 
CNSM, sunt pregătite pen-
tru a primi copiii.

Un domeniu  
foarte important 
pentru viața  
unui om
Interviu cu Valentina Buliga, 
președinta Casei Naționale 
de Asigurări Sociale din Re-
publica Moldova.

„Vocea poporului” 
în teritoriu
Corespondenții ziarului rela-
tează în acest număr despre 
activitatea Gospodăriei Lo-
cativ–Comunale Ialoveni și 
Oficiul Poștal din satul Cor-
lăteni, raionul Râșcani. 

Dorim ca ţara noastră să devină un stat prosper şi ca cetăţenii săi 
să se bucure de o muncă decentă acasă

Marcarea la Chişinău a Cente-
narului Organizaţiei Internaţionale 
a Muncii „Viitorul muncii” a servit 
drept imbold şi catalizator pentru 
schimbarea atitudinii faţă de dialo-
gul social din partea celor implicaţi 
nemijlocit în promovarea acestuia. 

Este convingerea exprimată de 
Oleg Budza, preşedintele Confede-

raţiei Naţionale a Sindicatelor din 
Moldova, în cadrul conferinţei des-
făşurate, recent, cu această ocazie, 
la Institutul Muncii, sub genericul 
„Dezvoltarea justiţiei sociale, pro-
movarea muncii decente”.

„Avem foarte multe de realizat 
pentru a face faţă marilor provo-
cări ale viitorului”, a declarat Oleg 
Budza. În opinia sa, acest dezide-
rat poate fi atins prin respectarea 
principiilor promovate de OIM în 
toţi cei 100 de ani de la fondare. 

Republica Moldova a devenit 
membră a OIM în 1995, iar drept 
urmare, ţara noastră a ratificat 40 
de convenţii ale OIM, printre care 
şi cele opt convenţii fundamen-
tale. Acestea vizează, între altele, 
munca forţată, libertatea sindicală, 
dreptul la organizare şi negociere 
colectivă, egalitatea de remunera-
re, discriminarea, interzicerea celor 
mai grave forme ale muncii copi-
ilor. 

Ţara noastră a beneficiat de fi-

nanţări şi instruiri din partea OIM, 
expertizarea unor acte normative, 
armonizarea cadrului juridic na-
ţional cu normele internaţionale, 
instituţionalizarea şi promovarea 
dialogului social.  

În context, Oleg Budza a adus 
mulţumiri din partea parteneri-
lor sociali OIM pentru asistenţa şi 
sprijinul constant în promovarea în 
ţara noastră a principiilor de mun-
că decentă. 

Îndemnaţi să-şi schimbe 
atitudinea faţă de dialogul social

Ion MOLDOVANU,
i.moldovanu@vocea.md

Pe 23 aprilie este 
Ziua bibliotecarului; 
pe 26 aprilie – 
Ziua comemorării 
victimelor catastrofei 
de la C.A.E. Cernobîl. p.2
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