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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVAMedicamente compensate 

pentru bolnavii de Covid-19
FSCM a luat decizii importante 
în ultima ședință din acest an p.3p.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

Adresare  
comună
Cu privire la proiectul de lege 
pentru modificarea unor acte 
normative 
(Legea nr.200/2010 privind 
regimul străinilor în Republi-
ca Moldova)

Sondaj demografic 
la nivel global
În Republica Moldova a fost 
organizat cel mai complex 
sondaj demografic la nivel 
global. În cadrul studiului 
Generații și Gen au fost in-
tervievate 10.000 de per-
soane.

Multe companii de 
stat riscă o scădere 
a veniturilor 
Criza pandemică a afec-
tat dur nu doar mediul de  
afaceri privat, dar și o 
buna parte din companiile  
de stat. 

Salarii mai mari 
doar pe hârtie
Mai mult de jumătate din 
salariații moldoveni au o lea-
fă mai mică decât media pe 
țară, care la începutul toam-
nei constituia 7991 de lei. 

O platformă de comunicare între piața muncii și formarea profesională 
în sectorul construcții

Un proiect de promovare a imaginii, 
benefic pentru toate părțile implicate 
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„Consolidarea capacităților 
membrilor Comitetului sectori-
al pentru formarea  profesională 
în ramura construcțiilor și dez-
voltarea platformelor regionale 
de comunicare și cooperare în 
cadrul sectorului de construcții”  
a fost tema proiectului implemen-
tat de Comitetul sectorial pentru 
formarea profesională în ramu-
ra construcțiilor (CSC), finanțat  
de către Ministerul Sănătății,  
Muncii și Protecției Sociale, care 
se încheie la sfârșitul lunii decem-
brie. 

Acesta a început în primăvara 
anului curent, iar pe durata lui au 

avut loc mai multe întruniri, semi-
nare, în scopul realizării obiective-
lor propuse.

De altfel, scopul general al pro-
iectului a fost promovarea imagi-
nii și a identității organizaționale 
a Comitetului sectorial pentru 
formare profesională în ramura 
construcții, inclusiv a identității 
vizuale. Au avut loc mai multe 
seminare, instruiri cu implicarea 
experților naționali și internaționali 
(România) și dezvoltarea platfor-
melor regionale (orașele Orhei, 
Soroca, Căușeni) pentru asigura-
rea activității eficiente. 

„Documentele elaborate și su-
biectele abordate de Comitetul 
sectorial sunt relevante pentru 
toți actorii de pe piața muncii, 
pentru autoritățile publice cen-

trale și locale, precum și pentru 
instituțiile de formare profesio-
nală în domeniul construcțiilor. 
Acest lucru va facilita comunica-
rea membrilor Comitetului secto-
rial cu actorii relevanți și va spori 
eficiența formării profesionale în 
ramura construcțiilor”, ne-a de-
clarat Lidia Barburoș, manager al 
serviciului personal „DANSICONS”  
SRL, director executiv al FPCPMC, 
președinta Comitetului sectorial 
pentru formarea profesională în 
ramura construcțiilor. 

Potrivit Lidiei Barburoș, proiec-
tul în cauză a fost unul binevenit, 
întrucât era necesară o mai bună 
comunicare, cooperare și creare 
a imaginii Comitetului sectorial 
pentru formarea profesională în 
ramura construcțiilor. 

Pe parcursul acestor luni au 
avut loc mai multe mese rotun-
de, la care au participat mai mulți 
experți naționali și internaționali, 
iar scopul a fost anume de a stu-
dia și a prelua bune practici de 
activitate. 

Totodată, a fost organizat și 
un atelier de lucru, unde au fost 
implicați reprezentanți ai Comi-
tetului sectorial de ramură din 
România. La eveniment au fost 
invitați reprezentanți ai patrona-
telor, sindicatelor, administrației 
publice centrale, instituțiilor de 
învățământ, companii din ramura 
construcțiilor, membri ai Comite-
tului sectorial în Construcții, pre-
cum și președinți ai comitetelor 
sectoriale din alte ramuri.

Galina MUNTEANU,
g.munteanu@vocea.md

Pe 18 decembrie este 
Ziua Poliției Naționale; 
pe 22 decembrie - 
Ziua Energeticianului; 
în a treia sâmbătă 
a lunii decembrie - 
Ziua funcționarului public 
cu statut special din cadrul 
sistemului administrației 
penitenciare.

p.3

p.4

p.5

p.7

Foto: Nicu Bînzari


