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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA Membrii FSCRE, cu noi realizări și planuri 

în preajma Congresului V 
Ziua Științei, marcată 
de sindicaliștii din învățământ
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Actual

Asigurarea  
întreprinderilor  
cu forţă de muncă
O iniţiativă axată pe crearea 
unui parteneriat social între 
unităţile economice din agri- 
cultură şi alimentaţie în pro-
blema asigurării cu forţă de 
muncă a fost lansată de re-
prezentanţii Federaţiei „Agro-
indsind” şi ai Comitetului sec- 
torial pentru formare profesi-
onală „AgroindVET”.  

Federația  
„SindLUCAS” se 
pregătește de alegeri 
Federația „SindLUCAS” a des- 
fășurat un seminar cu ge-
nericul „Pregătirea campa-
niei de dare de seamă și 
alegeri a organelor sindica-
le 2020”. Instruirea a reunit 
lideri și activiști sindicali ai 
organizațiilor-membre ale fe- 
derației. 

Impactul politicilor 
structurilor  
financiare 
internaționale 
Recent, la Tbilisi, a avut loc 
un seminar de instruire a 
specialiștilor din centrele sin- 
dicale naționale din țările spa- 
țiului CSI. Tema reuniunii a 
fost impactul politicilor insti-
tuțiilor financiare internațio- 
nale asupra politicilor națio-
nale de formare a salariilor. 

Un eveniment de anvergură, la care s-a pus accent pe oportunitățile 
și provocările care domină societatea

Care este rolul comunicării; care 
sunt strategiile și instrumentele de 
comunicare utilizate de ITUC, de 
CNSM; în ce măsură se poate in-
tersecta sindicalismul cu politicul și 
cum pot fi soluționate probleme-
le de interes general în acest caz; 
care sunt pilonii de activitate pen-
tru sindicate în contextul global – 
aceste și alte subiecte importante 

au fost dezbătute, timp de două 
zile, la un curs cu genericul „Mass-
media și activitatea de comunicare 
în sindicate”, desfășurat la Institu-
tul Muncii din Chișinău.    

Evenimentul a fost organizat 
de Confederația Națională a Sin-
dicatelor din Moldova (CNSM) în 
parteneriat cu Consiliul Regional 
Pan-European al Confederației 
Internaționale a Sindicatelor (ITUC/
PERC), cu Union to Union (Suedia) 
și Institutul Muncii. La acesta au 
participat specialiștii sindicali res-

ponsabili de informare din majori-
tatea federațiilor sindicale. Obiec-
tivul general al cursului a fost de 
a spori capacitățile centrelor sin-
dicale național–ramurale în dome-
niul comunicării publice și de a efi-
cientiza procesele informaționale 
ale acestora.

Chiar în debutul evenimentului, 
Oleg Budza, președintele CNSM, 
a menționat, în alocuțiunea sa, că 
„rolul comunicării în activitatea 
sindicală este foarte important. 
Obiectivul principal al sindicate-

lor e ca toate verigile, toate comi-
tetele sindicale, toți membrii de 
rând să fie la curent cu realizările 
sindicatului, cu ce probleme ne 
confruntăm. În acest sens, își fac 
bine treaba ziarul „Vocea poporu-
lui”, Departamentul mass-media 
și relații internaționale. Din păca-
te, la noi, nu toți liderii de sindicat 
conștientizează rolul informației 
în viața socială, în comunicarea cu 
colegii de breaslă, dar și cu parte-
nerii sociali”. 

Comunicarea, indispensabilă în realizarea 
obiectivelor trasate de sindicate

Ilie LUPAN,
i.lupan@vocea.md

p.6

p.3

Pe 19 noiembrie, 
este Ziua Internațională 
a bărbaților. 
În a treia duminică 
a lunii noiembrie, 
este Ziua lucrătorului 
din industrie.
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de la

17,60 lei
*

www.vocea.md/abonamente
+373 (22) 23 40 93

ABONAREA 2020!

*  Abonament lunar 
    Pentru informații suplimentare contactați secția distribuție a ziarului


