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ZIAR NAŢIONAL

Dialogul social, comisiile de consultări și negocieri colective pot urni carul din loc

Sindicatele au fost, sunt și vor fi 
o forță pe care se pot bizui angajații

Natalia HADÂDCĂ,
n.hadarca@vocea.md

În mod tradițional, la sfârșit de 
an, un gospodar bun face o ochire 
retrospectivă, un bilanț al lucrurilor 
făcute temeinic, chibzuiește asupra 
punctelor vulnerabile, își trasează 
obiective de viitor. 

Oleg Budza, președintele Con-
federației Naționale a Sindicate-
lor din Moldova (CNSM), și-a îm-
părtășit unele gânduri la hotarul 
dintre ani pentru cititorii publicației 
„Vocea poporului”.   

Domnia sa a remarcat că soci-
etatea este oglinda mentalităților 
individuale și colective ale cetă-
țenilor, iar în timp ce politicienii 
duc o luptă acerbă pentru putere, 

La Mulți Ani!

Mesaj 
din partea 
redacției

Stimați cititori și sus-
ținători fideli ai ziarului 
„Vocea poporului”! La acest 
sfârșit de an, dați-ne voie 
să vă mulțumim pentru că 
ați fost și sunteți alături de 
noi în aceste timpuri deloc 
binevoitoare. Vă dorim din 
toată inima Sărbători feri-
cite și La Mulți Ani! Sănă-
tate, bucurii de la cei dragi, 
împlinirea tuturor viselor și 
fie ca vocea noastră, „Vo-
cea poporului”, care ple-
dează pentru o viață mai 
bună, să fie auzită și să se 
țină cont de ea.

menirea sindicatelor este de a co-
aliza angajații, de a-i proteja împo-
triva abuzurilor .

„Cele mai importante pentru 
noi sunt problemele social-eco-
nomice. Oamenii ne cer câteva 
lucruri vitale: să aibă salarii decen-
te, securitatea locului de muncă, 
condiții de muncă decente, o bună 
calificare și să avem perspectiva 
zilei de mâine. Totodată, printre 
chestiunile esențiale, pentru care 
CNSM pledează ferm, sunt vecto-
rul european de dezvoltare a țării 
și realizarea Acordului de Asociere 
cu UE”, a relevat Oleg Budza.

El a adăugat că dialogul social 
face parte din arsenalul pârghiilor 
sindicatelor, iar comisiile de con-
sultări și negocieri colective din 
teritoriu pot soluționa probleme-

le stringente cu care se confruntă 
societatea. În caz contrar, se poate 
ajunge la stagnare, la confruntări, 
care nu aduc nimic bun pentru ni-
meni. 

Președintele CNSM a reiterat 
ideea că un om informat nu poate 
fi manipulat. De aceea, cu suportul 
confederației, în anul curent au fost 
organizate peste 60 de activități, 
seminare, mese rotunde, campa-
nii de informare, dar și competiții 
sportive, la care au participat pes-
te 4000 de membri de sindicat, ele 
fiind nu numai o dovadă a modu-
lui de viață sănătos, dar și un liant 
pentru angajați. 

Oleg Budza a relevat că în acti-
vitatea sindicală Comisia de Femei 
a CNSM este o entitate distinctă, 
care face parte din același an-

grenaj ce are menirea de a apă-
ra interesele oamenilor muncii, 
ale pensionarilor și studenților. În 
structura Confederației, 62 la sută 
dintre membri sunt femei. Este vor-
ba de creșterea ponderii femeilor, 
atât în societate, cât și în sindica-
te, acest lucru reflectând proporția 
procentuală reală a femeilor. 

Totodată, este în creștere și ro-
lul Comisiei de Tineret a CNSM. 
În 2019, au fost organizate di-
verse activități de instruire. Este 
vorba, printre altele, de campania 
națională cu genericul „Contractul 
colectiv de muncă”, de proiectul 
„Școala Sindicală din Moldova”, 
adresat tinerilor, cărora li se acor-
dă o atenție sporită, ei fiind viitorul 
sindicatelor și al țării. 
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ABONAREA 2020!

*  Abonament lunar 
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Stimați cititori!
În legătură cu sărbători-

le de iarnă, următorul nu-
măr al ziarului „Vocea 
poporului” va apărea pe  
17 ianuarie 2020. 
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