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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA Instruiți cum să organizeze  

adunările de dare de seamă și alegeri 
Dezvoltarea competențelor 
liderilor și activului sindical
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Actual

Şcolarizare  
a generaţiei  
tinere  
de sindicalişti 
Un seminar de informare 
privind protecţia drepturilor 
salariaţilor a fost organizat 
pentru membrii Consiliului 
de Tineret din cadrul Fede-
raţiei „SindASP”. Acţiunea se 
înscrie în programul campa-
niei de informare cu generi-
cul „Salariaţii spun DA! sindi-
catului”.

Cum să transformi 
dizabilitatea  
în abilitate 
Cu prilejul Zilei Internațio-
nale a Persoanelor cu Diza-
bilități, marcată anual la 3 
decembrie, Federația „Sind- 
LUCAS”, împreună cu orga-
nizația sindicală din cadrul 
firmei de taxi 14448, au 
desfășurat o acțiune de ca-
ritate la Școala auxiliară nr. 6 
din capitală. 

Solicitare de  
pensie în condiţii 
avantajoase 
Reprezentanţii Federaţiei 
„Agroindsind” cer ca angaja-
ţii galeriilor vinicole subtera-
ne din ţara noastră să bene-
ficieze de dreptul la pensie 
pentru limita de vârstă în 
condiţii avantajoase.
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Trebuie să identificăm liderii care au darul de a aduna în jurul lor 
cât mai mulți adepți 

O organizație devine puternică 
atunci când la consolidarea acesteia
pun umărul toți membrii și când sunt 
identificați lideri care au darul de a 
aduna în jurul lor cât mai multă lume. 
Anume din aceste considerente, 
Confederația Națională a Sindicate-
lor din Moldova a instituit în raioane 
funcția de reprezentant în teritoriu. 
La final de an, aceștia au fost invitați 
la Institutul Muncii pentru a face 

evaluarea unui an de muncă asiduă, 
un an dificil, marcat de alegeri lo-
cale, dar și de reanimarea activității 
sindicale în teritoriu. 

Oleg Budza, președintele CNSM, 
în discursul său, a făcut bilanțul anu-
lui, trecând în revistă activitățile or-
ganizate pentru consolidarea forței 
sindicale. 

„Pentru sindicate nu contează 
apartenența politică a conducerii ra-
ioanelor. Sindicatul este o organizație 
apolitică. Noi suntem gata să nego-
ciem cu oricine a fost ales în fruntea 
consiliului raional. În unele raioane, 

încă e în proces alegerea conduce-
rii, dar noi avem nevoie să știm cine 
va participa la dialogul social”, a 
menționat președintele CNSM. 

Mihail Hîncu, vicepreședinte al 
CNSM, a relevat, în alocuțiunea sa, 
că noi avem un scop comun, cei de 
la centru și cei din teritoriu. În situația 
în care s-a ajuns, rolul reprezentan-
tului în teritoriu este incontestabil în 
facilitarea legăturii dintre CNSM și 
administrația locală. 

Și vicepreședinții CNSM Sergiu 
Sainciuc și Petru Chiriac și-au pus 
speranța în acești lideri locali de 

care, în mare parte, depinde crearea 
bunului nume, dar și atragerea de 
noi membri care să dorească să fie 
reprezentați de sindicate în fața pa-
tronului.  

Reprezentanții CNSM în teritoriu 
au vorbit, la rândul lor, despre pro-
blemele cu care s-au confruntat pe 
parcursul anului și au atras atenția 
asupra unor lucruri care ar trebui 
să fie prioritare în anul 2020. Fiind-
că cine dacă nu ei cunosc mai bine 
necesitățile, doleanțele salariaților 
din raioane, care reprezintă baza 
organizației sindicale. 

Un sindicat este puternic dacă 
la consolidarea lui pun umărul toți

Natalia HADÂRCĂ,
n.hadarca@vocea.md
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ABONAREA 2020!
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3 luni - 52,80 lei;     6 luni - 105,60 lei;     12 luni - 211,20 lei.3 luni - 52,80 lei;     6 luni - 105,60 lei;     12 luni - 211,20 lei.
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Pe 18 decembrie 
este Ziua poliției 
și Ziua Internațională 
a migrantului; 
pe 19 decembrie – 
Ziua înființării primului 
sindicat din Basarabia.
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