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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVAFSCRE a făcut un bilanț și a trasat 

noi sarcini pentru viitor
Revendicări importante în susținerea 
medicilor ar putea fi satisfăcute p.2 p.3

Actual

Cei mai buni 
specialiști
Specialiști din domeniul 
TIC au fost distinși cu ti-
tlul onorific de „Maestru 
în Tehnologia Informației 
și Comunicații” și au primit 
diplome de onoare pentru 
merite deosebite.

Economia țării  
a început  
să-şi revină 
Economia Republicii Mol-
dova, în anul 2021, a înce-
put sa-și revină, puțin câte 
puțin, pe fondul relaxării 
restricțiilor ce țin de pan-
demia de Covid-19. 

Federația  
„SINDLEX”  
a examinat  
probleme  
stringente
Membrii  Consiliul General 
al Federației Sindicatelor 
din Moldova „SINDLEX”   
s-au întrunit, recent, în re-
gim on-line, într-o ședință 
ordinară.

Comitetul Confederal al CNSM s-a 
întrunit joi în ședință și a examinat 
mai multe chestiuni stringente. Prin-
tre cele mai importante, în ordinea 
de zi s-a regăsit cea cu privire la mă-
surile de protecție social-economică 
luate pentru atenuarea consecințelor 
pandemiei de Covid-19 și propune-
rile sindicatelor referitor la acțiunile  
necesare care urmează să fie realizate 
în continuare. 

În informația prezentată, Sergiu 
Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, a fă-
cut o radiografie pertinentă a situației 

din societate și din economie din ul-
tima perioadă. El a subliniat că după 
declararea stării de urgență legată de 
răspândirea pandemiei Covid-19, pe 
17 martie 2020, diminuarea activității 
economice a limitat capacitatea com-
paniilor de a plăti și menține forța de 
muncă, ceea ce le-a obligat să conce-
dieze angajații, să trimită lucrătorii în 
concediu, în șomaj tehnic etc. 

„Doar în trimestrul doi din 2020 
s-a mărit numărul persoanelor afla-
te în concedii fără plată cu 90%, în 
concedii anuale de 4 ori și cu 90% a 
crescut numărul persoanelor aflate 
în șomaj tehnic”, a menționat Sergiu 
Sainciuc.

Printre subiectele care au susci-

tat interesul membrilor Comitetului 
Confederal a fost și discursul Tati-
anei Marian, noul redactor-șef de-
semnat al săptămânalului „Vocea 
poporului”, care a prezentat Politica 
Informațională „Mass-media - instru-
ment de consolidare efectivă și de 
fortificare a imaginii sindicatelor”. 

Ea a subliniat că printre obiectivele 
prioritare ale Politicii Informaționale 
se numără: Sporirea atenției asupra 
activităților de informare ca un meca-
nism eficace de creștere a vizibilității 
publice a sindicatelor; creșterea per-
formanței activităților de relații pu-
blice și comunicare; promovarea 
activităților CNSM și ale centrelor sin-
dicale naţional-ramurale în spațiul 

public; consolidarea eforturilor or-
ganizațiilor sindicale la toate niveluri-
le în domeniul activității de informare; 
consolidarea capacității instituționale 
a CNSM; sporirea autorității CNSM în 
societate; consolidarea motivației de 
aderare la sindicat. 

Membrii Comitetului Confederal 
au confirmat-o pe Tatiana Marian în 
funcția de redactor-șef al publicației 
„Vocea poporului” și au aprobat po-
litica informațională a CNSM, „Mass-
media - instrument de consolidare 
efectivă și de fortificare a imaginii 
sindicatelor”. 

Despre alte subiecte discutate la 
ședința de joi vă vom informa în nu-
mărul viitor al ziarului.

Natalia HADÂRCĂ,
n.hadarca@vocea.md

Pe 31 mai este Ziua 
Mondială fără tutun;
în ultima duminică 
a lunii mai - 
Ziua Nistrului. 
Pe 1 iunie – Ziua 
ocrotirii copilului. 
În prima duminică
a lunii iunie – 
Ziua amelioratorului.

Activitățile de informare, un mecanism eficace de creștere a vizibilității 
publice a sindicatelor din țară

Sindicatele au făcut față provocărilor 
legate de situația pandemică din societate
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