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ZIAR NAŢIONAL

Pe 17 mai este Ziua
Mondială a teleco-
municațiilor și societății 
informaționale; 
pe 18 mai – Ziua Inter-
națională a muzeelor; 
pe 21 mai – Ziua 
protecției împotriva 
șomajului.
În a treia sâmbătă a lunii 
mai este Ziua sportivului, 
iar în a treia duminică - 
Ziua lucrătorilor 
din domeniul culturii.

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA Tinerii trebuie să se implice 

în recrutarea membrilor de sindicat
E nevoie de un program de stat 
de asigurare cu lifturi noi
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Actual

Profesorii, nevoiți 
să muncească  
din răsputeri 
Profesorii sunt nevoiți să 
muncească și acasă în timpul 
liber, pentru a îndeplini volu-
mul necesar de ore planifica-
te, mai ales la compartimen-
tele „Activitate de cercetare și 
metodică”.  

Salarii mai mari, 
dar nu pentru toți
Angajații nodului feroviar din 
Basarabeasca, membri de sin-
dicat, se plâng că se aleg doar 
cu promisiuni din partea con-
ducerii Căii Ferate din Mol-
dova la capitolul majorarea 
salariului. 

„Vocea poporului” 
în raioanele Râșcani 
și Hâncești

Întotdeauna  
avem ce învăța  
unii de la alții
Principalul rol al oricărui sindi-
cat de ramură constă în apă-
rarea drepturilor și promova-
rea intereselor lucrătorilor din 
branșă.

Trebuie să ne asumăm răspunderea pentru crearea, prin dialog social,
a unor standarde de viață mai bune 

Întruniţi sub egida Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii şi a Guver-
nului, partenerii de dialog social tri-
partit din ţara noastră şi-au exprimat 
dorinţa fermă de a rezolva proble-
mele sociale şi de muncă existente. 
În cadrul unei conferinţe desfăşura-
te recent la Chişinău, aceştia au fost 
îndemnaţi chiar de reprezentantul 
OIM să nu se limiteze la celebrarea 
centenarului organizaţiei în cauză, ci 
să facă şi un exerciţiu util de identifi-

care a soluţiilor optime pentru pro-
vocările actuale. 

În context, Oleg Budza, preşedin-
tele Confederaţiei Naţionale a Sin-
dicatelor din Moldova, a menţionat 
că ţara noastră înregistrează o serie 
de restanţe în mai multe domenii 
importante şi a îndemnat partenerii 
sociali la o conlucrare de calitate.

În opinia sa, problemele ce nece-
sită remediere ţin de: remunerarea 
angajaţilor din sectorul bugetar, re-
forma sistemului de pensii, ridicarea 
nivelului de calificare a lucrătorilor, 
migrația forței de muncă, securitatea 
și sănătatea la locul de  muncă, rati-

ficarea și implementarea convențiilor 
OIM. 

„Pledăm pentru o cooperare 
rezultativă care să fie simțită atât 
de angajatori, cât și de lucrători. 
Considerăm incorectă promova-
rea și susținerea din ultima peri-
oadă doar a doleanțelor mediului 
de afaceri, în detrimentul muncito-
rilor. Suntem îngrijorați și de fap-
tul că tot mai des sunt promovate 
inițiative ce atentează la drepturile 
și garanțiile sindicaliștilor, consfinţite 
în convențiile OIM”, a subliniat pre-
şedintele CNSM. 

Sindicatele au pledat în context 

pentru încheierea unui acord social 
între Guvern, Sindicate și Patronate, 
care să contribuie la consolidarea di-
alogului tripartit, precum și realiza-
rea Agendei 2030.

La rândul său, Silvia Radu, ministra 
Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Socia-
le, a remarcat că, în ultimele decenii, 
tehnologiile s-au dezvoltat enorm şi 
au generat transformări majore pe 
piaţa muncii. Acestea revendică for-
marea unei forţe de muncă compe-
titive, reglementarea noilor forme de 
ocupare, astfel încât fiecare lucrător 
să se poată regăsi la un loc de lucru 
după propriul plac. 

Angajament tripartit de îmbunătăţire 
a condiţiilor de muncă şi de trai 

Ion MOLDOVANU,
i.moldovanu@vocea.md
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