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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVAȘi tinerii specialiști din cultură ar trebui 

să beneficieze de indemnizații
Oficialii de la minister, refractari 
la argumentele aduse de pedagogi
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Reprezentanții CNSM în teritoriu au făcut bilanțul activității pe anul 2019 
și au stabilit obiectivele pentru 2020

Majorarea salariului minim pe 
economie și îmbunătățirea Legii cu 
privire la sistemul unitar de salariza-
re în sectorul bugetar, dezvoltarea 
parteneriatului social, motivarea ti-
nerilor specialiști, dar și a altor ca-
tegorii de angajați prin salarii de-
cente și condiții bune de muncă 
să rămână acasă sunt doar câteva 
dintre prioritățile pe care și le-au 
trasat reprezentanții din teritoriu ai 

Confederației Naționale a Sindicate-
lor din Moldova (CSNM).

Ei s-au întrunit zilele trecute în 
cadrul seminarului „Impactul activi-
tăților reprezentanților CNSM în 
teritoriu asupra dezvoltării mișcării 
sindicale”, organizat de către Con-
federație. La eveniment a partici-
pat și conducerea CNSM, în frunte 
cu președintele Oleg Budza, vice-
președinții CNSM, Sergiu Sainciuc și 
Petru Chiriac, șeful Departamentului 
protecție social-economică din ca-
drul CNSM, Sergiu Iurcu, dar și alți 
specialiști de la Confederație. 

Părțile au pus în discuție princi-
palele activități realizate de către 
sindicate în anul 2019, provocările 
cu care s-au ciocnit și continuă să 
se mai confrunte mișcarea sindicală. 

În discursul său, Oleg Budza 
a vorbit despre munca pe care o 
depun sindicatele în beneficiul an-
gajaților, despre dialogul pe care 
l-au avut liderii din cadrul CNSM 
cu autoritățile statului, dar și des-
pre unele impedimente. Chiar și așa, 
dânsul a îndemnat liderii din terito-
riu, membrii de sindicat să fie activi și 
să contribuie la îmbunătățirea vieții 

salariaților din cadrul organizațiilor 
unde își desfășoară activitatea. 

„Pentru noi, a fost foarte im-
portantă întrevederea pe care am 
avut-o cu premierul Ion Chicu, în 
timpul căreia am spus poziția noas-
tră vizavi de unele lucruri. Am vorbit 
despre comasarea unor instituții din 
cadrul Guvernului, mă refer în spe-
cial la Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale, care ar trebui să 
fie divizat în Ministerul Sănătății și 
Ministerul Muncii și Protecției So- 
ciale”, a relevat președintele CNSM. 

Investițiile în angajați constituie 
o prioritate pentru sindicate
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Actual

Angajamentele  
politice și  
economice dintre  
UE și Moldova  
rămân valabile
Astăzi, în țara noastră nu 
există o forță politică ce ar 
pune sub semnul întrebării 
Acordul de Asociere între 
Uniunea Europeană și Repu-
blica Moldova.

Crearea echipelor 
eficiente de  
muncă, premisă a 
productivității înalte
Federația Sindicatelor Lucră-
torilor din Industria Ușoară 
(FSLIU) a organizat un trai-
ning cu tema „Organizarea 
muncii în echipă. Formarea 
echipelor eficiente”, la care au 
participat peste 30 de condu-
cători de întreprinderi și lideri 
sindicali.  

Sfaturile  
economistului și  
ale avocatului

Priorităţi ale  
comitetului sectorial 
din ramura  
construcţiilor 
O serie de priorităţi au fost 
stabilite pentru activitatea ce 
va fi desfăşurată în 2020 de 
către reprezentanţii Comite-
tului sectorial pentru formare 
profesională în ramura con-
strucţiilor. 

Pe 15 februarie
este consemnată 
Ziua comemorării 
celor căzuți în războiul 
din Afganistan.
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