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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVACNSM cere Guvernului acordarea 

premiului anual salariaților bugetari
Sindicatele s-au adaptat din mers 
la noile probleme ale angajaților 
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Actual

Mesaj către  
prim-ministrul  
interimar,  
Aureliu CIOCOI 
CNSM cere Guvernului 
interimar să stabilească 
cuantumul minim garantat 
al salariului în mărime de 
3100 de lei, începând cu  
1 iulie 2021.

Ziua Sindicalistului 
prin prisma 
reprezentanților 
CNSM 
Această Zi ne reamintește 
că suntem o forță și ne 
mobilizează să fim solidari, 
având același scop – rea-
lizarea echității sociale şi  
a demnității tuturor în 
câmpul muncii.

O lege  
controversată
Citind Legea nr. 59 din 
22.04.2021, rămâi cu im-
presia că legiuitorii au avut 
intenția de a-i proteja pe 
patroni de eventualele 
sancțiuni pentru încălca-
rea normelor de securitate 
a muncii.

Stimați lideri și activiști sin- 
dicali, frați și surori,

Ziua de 7 iunie 2007, pentru 
mișcarea sindicală din Republica 
Moldova, a constituit un nou punct 
de pornire și revitalizare a activității 
în ansamblu. Fuziunea a două cen-
tre sindicale national-interramurale, 
care a avut loc în această zi, a dat 
naștere Zilei Sindicalistului.

Cu prilejul acestui eveniment, 
aduc în primul rând sincere mulțu-
miri pentru munca depusă și felici-
tări călduroase președinților sindi-
catelor de ramură, liderilor organi-
zațiilor sindicale primare, reprezen-
tanților Confederației în teritoriu, 

președinților comisiilor de femei și 
de tineret, activiștilor sindicali de 
toate nivelurile, instituțiilor și în-
treprinderilor aflate în subordinea 
CNSM.

Ziua de 7 iunie reprezintă pentru 
noi, sindicaliștii, un moment solemn 
de celebrare. În același timp, ne mo-
bilizează și ne îndeamnă să fim mai 
vigilenți, uniți și mai activi în lupta 
nobilă pentru respectarea dreptu-
rilor şi a intereselor profesionale, 
economice, de muncă şi sociale, co-
lective şi individuale ale membrilor 
de sindicat.

Constatăm cu regret că până în 
prezent unii membri de sindicat 

continuă să-și onoreze obligațiunile 
de muncă în condiții grele, produ-
când mărfuri și prestând servicii ne-
cesare oamenilor. Această stare de 
lucruri, în special, în situația epide-
miologică precară, când unii mem-
bri de sindicat își pun viața în pericol 
la locul de muncă, noi, sindicaliștii, 
sîntem datori să intensificăm dia-
logul cu partenerii sociali, pentru a 
asigura salariaților un trai decent și 
condiții sigure de muncă.

În acest sens, Confederația Na-
țională a Sindicatelor din Moldo-
va va veni cu noi inițiative pentru 
îmbunătățirea cadrului legal și nor-
mativ privind respectarea drepturi-

lor omului, va întreprinde măsuri de 
protecție social-economică pentru 
diminuarea consecințelor pande-
miei.

Cu prilejul Zilei Sindicalistului,
CNSM transmite un mesaj de 
mulțumire și de felicitare și sindi-
caliștilor  care au muncit în sindicate 
de-a lungul anilor, protejând omul 
muncitor.

Vă urez dumneavoastră și famili-
ilor dumneavoastră multă sănătate, 
succese în munca pentru prospera-
rea țării și bunăstarea omului.

Oleg BUDZA,
președintele CNSM 

Pe 4 iunie este Ziua 
lucrătorului bancar; 
pe 5 iunie - 
Ziua Mondială 
a mediului înconjurător 
și Ziua lucrătorului 
din domeniul 
protecției mediului; 
pe 7 iunie – 
Ziua Sindicalistului. 

Sindicatele contribuie la crearea 
condițiilor de muncă sigure salariaților
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Din arhiva redacției. Foto: Nicu Bînzari

Conform Hotărârii Comitetului Confederal 
nr. 2-1 din 25 februarie 2021, 
săptămânalul ,,Vocea poporului” va fi publicat 
în varianta electronică, doar în limba română, 
începând cu data de 5 iulie 2021. 

Abonarea poate fi realizată accesând 
www.vocea.md.


