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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA „Examen” pentru silvicultori: 

a fost desemnat „cel mai bun pădurar”
Comitetul Confederal 
s-a întrunit în şedinţă ordinară
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Actual

Mișcarea sindicală 
trebuie  
să se bazeze  
pe o consolidare 
internă
(Interviu cu Petru Chiriac, 
vicepreşedinte 
al CNSM)

Problema  
certificatelor  
de concediu  
medical… ne doare
Problema privind neachi-
tarea la timp a plății pentru 
incapacitatea temporară de 
muncă, semnalată de mai 
mulți angajați și respon- 
sabililor de la CNSM, pare 
că va fi soluționată în scurt 
timp.

Sfaturile  
economistului și 
ale avocatului

Sindicatele  
contribuie  
la diminuarea  
factorilor de risc 
Laboratorul Factorilor de Risc 
din cadrul Inspectoratului 
Muncii al Sindicatelor a exa-
minat parametrii factorilor 
fizici la locurile de muncă de 
la mai multe întreprinderi. În 
cazul a 26,6% dintre aceste 
unități, indicatorii respectivi 
nu au corespuns normelor. 

Pe 19 septembrie 
este Ziua lucrătorului 
aviației civile.

Peste 1600 de angajați din zona de nord a țării își vor perfecționa 
cunoștințele în domeniul poștal

Serviciile prestate de Poșta 
Moldovei au evoluat în ultimii ani 
nespus de mult, dar mai sunt încă 
multe de făcut pentru a ține pasul 
cu realizările tehnice. Responsabi-
lii din sfera serviciului poștal sunt 
nevoiți să caute noi modalități și 
soluții pentru a menține domeniul 
pe linia de plutire, fiind vorba de 
mii de angajați (chiar dacă plătiți 

modest), dar și de o bună parte 
a populației care mai are nevoie 
de aceste servicii, în primul rând, 
pensionarii, alte pături sociale care 
nu au acces la realizările tehnico-
științifice de ultimă oră.

În plus, sunt oficii poștale care 
nu își justifică existența, în sate 
foarte mici. Există un proiect de 
optimizare, ne-a relatat Vasile 
Guțu, directorul Centrului de Poștă 
Bălți, legat de oficii mobile, fără 
a afecta interesele consumato- 
rilor. Centrul de Poștă Bălți, de pil-

dă, urmează să primească patru 
mașini care vor funcționa ca oficii 
poștale mobile. 

Centrul de Instruire din sub-
ordinea Centrului de Poștă Bălți 
a ajuns la promoția a 12-a de 
specialiști care și-au perfecționat 
cunoștințele aici. Când am sosit la 
Centru, împreună cu Ion Pîrgaru, 
președintele Federației Sindicate-
lor din Comunicații (FSCM), cei 14 
cursanți din sala de calculatoare 
erau la ultimele ore. 

Vasile Guțu și Igor Crihan, admi-

nistrator al Centrului de Instruire, 
președintele comitetului sindical de 
la CP Bălți, au fost nu numai gaz-
de ospitaliere, ci și ghizi excelenți, 
care ne-au explicat de-a fir a păr 
metamorfozele prin care a trecut 
sistemul, dificultățile întâmpinate 
și rezultatele obținute. Angajați de 
la 14 centre de poștă din 17 raioa-
ne din zona de nord, de la Briceni 
până la Ungheni, în total, circa  
1600 de persoane, urmează să 
treacă ciclul de instruire și perfec-
ționare de 40 de ore. 

Poșta are nevoie de noi abordări 
pentru a face față provocărilor

Ilie LUPAN,
i.lupan@vocea.md
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