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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA Viitorii asistenţi medicali,

iniţiaţi în ABC-ul sindical 
Sindicatul „Demnitate” la 10 ani 
de la fondare, mai puternic ca oricând 
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Actual

BWI atrage atenţia  
la impactul  
încălzirii globale 
Liderii BWI pledează pentru 
adoptarea unor politici de 
stat care să promoveze o sil-
vicultură sustenabilă, să asi-
gure un consum eficient de 
energie în activitatea sferei 
de construcţie. 

Unde se atestă  
violenţă,  
nu poate fi vorba 
de muncă decentă
În Republica Moldova, două 
din cinci femei spun că au 
fost victime ale abuzului fizic 
sau sexual, arată o cercetare a 
OSCE, realizată în colaborare 
cu Ministerul Sănătăţii, Muncii 
şi Protecţiei Sociale. 

Sfaturile  
economistului și  
ale avocatului

Sindicatele  
se implică  
în soluționarea  
problemelor
În raioane salariații se confrun-
tă cu o mulțime de probleme, 
iar sindicatele de ramură se 
implică în soluționarea lor, 
prin intermediul președinților 
consiliilor teritoriale și cu sus-
ținerea Campaniei „Avocatul 
sindicatelor”.

Vectorul european este printre cele mai importante chestiuni 
pentru care CNSM pledează ferm

Sindicatele, singurul sprijin 
pentru angajați în timpuri instabile

Natalia HADÂRCĂ,
n.hadarca@vocea.md
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În a patra duminică 
a lunii noiembrie, 
este Ziua lucrătorului 
din agricultură 
și industria 
prelucrătoare.

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

Ceea ce se întâmplă în ultima vreme în soci-
etate îi vizează pe toți, fie că este vorba de 
conducători de diferite ranguri din diverse 
domenii, oameni simpli, membri de sindicat 
și nu numai. Evenimentele se precipită cu 
o astfel de repeziciune, încât cetățenii abia 
reușesc să se informeze și să se obișnuiască 
cu schimbările la vârf. Despre proble-
mele care frământă societatea discutăm  
cu Oleg BUDZA, președintele CNSM.  

– În actualele condiții de criză, când lumea 
nu mai are încredere nici în politicieni, nici 
în justiție, cum se poziționează sindicate-
le, care sunt apolitice, dar ele constituie 

totuși o componentă a societății, o forță ce 
nu poate fi neglijată? 

– Pentru mine, este important un lucru: sin-
dicatele nu trebuie să fie politizate. Noi suntem 
ca niște meseriași care activează într-un anumit 
domeniu. De pildă, când vii la medic, acesta nu 
te întreabă de ce credință ești, din ce partid faci 
parte, ce naționalitate ai etc. El tratează maladia. 
La fel și noi, sindicatele, trebuie să apărăm intere-
sele membrilor de sindicat, să-i protejăm împotri-
va abuzurilor. Cele mai esențiale pentru noi sunt 
problemele social-economice. Dacă ne vom im-
plica și în politică, vom ajunge la dezbinare, vom 
avea 2-3 confederații, cum sunt în Ucraina și în 
alte țări. 

Oamenii ne cer 3-4 lucruri vitale: să aibă sala-
rii decente, securitatea locului de muncă, o bună 
calificare și să avem perspectiva zilei de mâine, 

adică să fie păstrate locurile de muncă. Printre 
cele mai importante chestiuni, pentru care CNSM 
pledează ferm, sunt vectorul european de dez-
voltare a țării și realizarea Acordului de Asociere. 
Noi considerăm că aceasta este calea corectă pe 
care trebuie să mergem.  

– Dialogul social face parte din arsenalul 
pârghiilor sindicatelor. Cum se răsfrânge 
acesta, dialogul social, asupra situației 
generale a angajaților, de vreme ce comi-
sia tripartită de negocieri permanente Gu-
vern – Sindicate – Patronat nu s-a întrunit 
demult?

– Pentru noi, tema aceasta este destul de du-
reroasă, fiindcă această comisie nu s-a întrunit de 
mai bine de opt luni. 

sindicate.md
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