
VINERI, 27 SEPTEMBRIE 2019   № 32 (1432)                                          

FONDAT ÎN 1990 WWW.VOCEA.MD

ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA Consultațiile acordate liderilor 

sindicali au o mare importanță
Învățământul dual, 
între probleme și soluții
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Actual

Eficientizarea  
instruirii,  
o preocupare  
a sindicatelor
Perfecționarea continuă a 
formatorilor sindicali, evalu-
area procesului de formare 
în cadrul proiectului „Școala 
sindicală din Moldova” au 
fost puse în discuție în ca-
drul ședinței Consiliului Edu-
cațional al CNSM.

Apelează  
la sindicate,  
ca să fii mai sigur
Aspecte privind impactul 
social al migrației forței de 
muncă în Europa Centrală și 
de Est au fost discutate recent 
la Varșovia, Polonia, în cadrul 
unui forum internațional. La 
eveniment au participat și 
reprezentanți ai sindicatelor 
din R. Moldova.

Urmașii lui Esculap 
au concurat  
la mai multe  
probe sportive
Spartachiada lucrătorilor din 
sistemul ocrotirii sănătății 
a ajuns la ediția a 33-a. Cir-
ca 440 de angajați membri 
de sindicat practic din toate 
zonele țării și-au măsurat  
forțele la mai multe probe 
sportive.

Sindicaliştii din România din noua generație sunt interesați să coopereze 
cu semenii lor din R. Moldova   

Plecarea masivă a cetățenilor 
peste hotare, aspecte privind sala-
rizarea şi aderarea  tinerilor la sin-
dicate sunt problemele-cheie abor-
date de tineri activişti sindicali de 
pe ambele maluri ale Prutului, care 
şi-au dat întâlnire, timp de două 
zile, la Chişinău, la Forumul Tineri-
lor Sindicalişti, ediţia a VIII-a.   

În prima zi a forumului, Mihai 
Catrina, reprezentant al Confe-
deraţiei Naţionale a Sindicatelor 
„Cartel Alfa” din România, a avut o 
întrevedere cu preşedintele CNSM, 
Oleg Budza, precum şi cu Roman 
Ţurcan, preşedinte interimar al Co-
misiei de Tineret din cadrul CNSM. 

Oleg Budza a comunicat că în 
februarie 2020 va avea loc o con-
ferinţă de dare de seamă şi alegeri 
a Comisiei de Tineret din cadrul 
Confederaţiei Naţionale a Sindica-

telor din Moldova. Liderul sindical 
a relatat despre acţiunile întreprin-
se de CNSM pentru prevenirea ac-
cidentelor de muncă, implementa-
rea tichetelor de masă, majorarea 
salariilor.   

Mihai Catrina a menţionat că 
„tinerii trebuie să se implice mai 
activ în soluţionarea problemelor 
care îi vizează”. Totodată, el s-a re-
ferit şi la aspecte privind recrutarea 
de noi membri în sindicat. „Când  
aderă la sindicate, mulţi tineri  

caută beneficiu material sau se  
gândesc că şeful ar putea să îl trans-
fere la un alt post, mai prost plătit, 
dacă protestează. Nu este deloc 
simplu să convingi un tânăr să de-
vină membru de sindicat”, a relevat 
reprezentantul Confederaţiei Na-
ţionale a Sindicatelor „Cartel Alfa”  
din România. 

Cea de-a opta ediţie a Forumului 
Tinerilor Sindicalişti reuneşte în jur 
de 80 de tineri. Cu detalii vom re-
veni în numărul următor al ziarului.

Tinerii, implicați mai activ în 
rezolvarea problemelor care îi vizează
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Pe 29 septembrie 
este Ziua securității 
naționale și Ziua 
Mondială a inimii, 
pe 1 octombrie - 
Ziua oamenilor în etate.  
În ultima sâmbătă 
a lunii septembrie 
este Ziua bunicuței, 
în ultima duminică – 
Ziua economistului.
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