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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVASindicatul feroviarilor din Moldova 

a consemnat 115 ani de la fondare 
Zilierii care muncesc în agricultură 
ar putea fi remunerați cu vouchere p.4p.2

de la

17,60 lei
*

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

ABONAREA 2020!

*  Abonament lunar 

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.

*  Abonament lunar

Actual

Poștașii, printre  
cei mai iubiți  
dintre pământeni
Pe 9 octombrie, a fost săr-
bătorită Ziua profesională 
a lucrătorului poştal. Cu 
această ocazie, Ion Pîrgaru, 
președintele FSCM, a venit cu 
cele mai calde urări de bine 
pentru salariații membri de 
sindicat din ramură. 

Sfaturile  
economistului și 
ale avocatului

Suntem tot  
mai puțini  
și mai bătrâni
Populația lumii este într-un 
proces continuu de îmbă-
trânire. În anul 2019, circa  
703 milioane de persoane  
de pe globul pământesc 
aveau vârsta de 65 de ani și 
peste. 

Noi posibilități  
de a-ți face  
un rost în viață
Trainingul START–UP „Cum 
să deschizi o afacere acasă. 
Inițiere în afacere”, o oportu-
nitate pentru a motiva tinerii 
absolvenți să lucreze la ei 
acasă.

Pe 17 octombrie 
este Ziua Internațională 
pentru eradicarea  
sărăciei; 
pe 19 octombrie - 
Ziua Lucrătorului 
Justiției.

Principiile muncii decente nu sunt implementate pentru a asigura 
o bunăstare socială pentru toți

Pandemia de Covid-19 a afec-
tat economia mondială, Republi-
ca Moldova nefiind protejată în 
acest sens. Majoritatea păturilor 
sociale au avut de suferit, în spe-
cial, tinerii. Mulți au rămas fără un 
loc de muncă sau au fost trimiși în 
concedii forțate, fără un ban în bu-
zunar. În plus, au revenit acasă din 
străinătate și foarte mulți moldo-

veni care munceau peste hotare, ei 
îngroșând rândurile șomerilor. 

Despre toate aceste probleme și 
despre identificarea de soluții s-a 
discutat la conferința cu generi-
cul „Munca decentă pentru tineri. 
Prosperitate economică și durabi-
litate”, organizată de Confederația 
Națională a Sindicatelor din Mol-
dova în colaborare cu OIM. Eve-
nimentul a fost organizat în con-
textul Zilei Mondiale a Muncii 
Decente. Gândul participanților la 
întrunirea on-line s-a îndreptat, în 

primul rând, către acei tineri medici 
care își pun viața în pericol salvând 
vieți omenești, la tinerii care nu au 
plecat peste hotare, ci au ales să 
muncească acasă, dar și la cei care 
au fost nevoiți să plece.

Sergiu Sainciuc, vicepreședinte 
al CNSM, a menționat că tinerii 
continuă să fie una din cele mai 
vulnerabile grupe de pe piața 
forței de muncă. Statistica ne arată 
că rata șomajului în rândul tineri-
lor este de aproape 7%, față de 5% 
cât e rata medie a șomajului. Tine-

rii sunt adesea discriminați pe piața 
forței de muncă. 

„Având un loc de muncă decent, 
tinerii sunt stimulați să-și crească 
potențialul economic și să contri-
buie la dezvoltarea Republicii Mol-
dova. Problema cea mai dureroasă 
e că locuri de muncă pentru tineri 
nu sunt așa de multe și salariile 
sunt foarte mici. Noi avem nevoie 
de măsuri de protecție în special în 
condiții de pandemie”, a menționat 
liderul sindical. 

Sindicatele, preocupate de soarta 
tinerilor, afectați de criza pandemică 

Natalia HADÂRCĂ,
n.hadarca@vocea.md

p.3

Foto: Nicu Bînzari

p.5

p.6

p.7

p.8


