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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVASindicatele din sănătate i-au omagiat 

pe colegii lor, lucrătorii medicali
O tentativă de a compromite sindicatele 
sau furtună într-un pahar cu apăp.2 p.4-5

Actual

Crearea unui  
sistem integrat  
de inspecție  
a muncii
Organizația Internațională  
a Muncii, în cooperare cu 
Centrul Internațional de 
Formare al OIM din Torino, 
Italia, a organizat un curs 
de instruire, care a urmă-
rit  scopul de a consolida 
capacitățile Inspectoratului 
Muncii din RM. 

Sfaturile  
economistului și  
ale avocatului

Un document 
așteptat de 
concetățenii noștri 
Recent, președinta Republi-
cii Moldova, Maia Sandu, a 
semnat împreună cu minis-
trul italian al Muncii și Po-
liticilor Sociale, Andrea Or-
lando, Acordul în domeniul 
securității sociale.

Mai puțini doritori 
de a pleca  
peste hotare
În acest an, Republica Mol-
dova înregistrează o ușoară 
scădere a numărului cetă-
țenilor care vor să plece pes-
te hotare.

În ultima sâmbătă 
a lunii iunie 
este Ziua inventatorului 
și raționalizatorului 
și Ziua absolventului;
în ultima duminică – 
Ziua portului popular. 

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.

Tinerii reprezintă o prioritate a mișcării sindicale și sunt promovați
în structuri de diferite niveluri

Forumul tineretului din FSCRE: 
între probleme și realizări

După o lungă perioadă de pan-
demie, timp în care am stat izolați 
și am comunicat mai mult prin 
intermediul internetului, tinerii 
sindicaliști din cadrul Federaţiei 
Sindicatelor Lucrătorilor din In-
dustria Chimică şi Resurse Ener-
getice din Republica Moldova 
s-au întrunit față în față la Foru-
mul Comisiei de Tineret a FSCRE.  

Evenimentul a fost organizat în zi-
lele de 18 și 19 iunie, la Institutul 
Muncii din Chișinău.

Oleg Budza, președintele Con-
federației Naționale a Sindicatelor 
din Moldova (CNSM), prezent la 
eveniment, a menționat că tinerii 
reprezintă o prioritate a mișcării 
sindicale și sunt promovați activ 
în cadrul structurilor sindicale de 
diferite niveluri. 

„Este necesar ca, împreună 
cu partenerii sociali, să punem 
mai mare accent pe implemen-

tarea unor politici naționale de 
susținere a tinerilor salariați. Vrem 
ca tinerii să rămână să munceas-
că în țară, iar pentru aceasta este 
nevoie să le oferim salarii decen-
te, condiții sigure de muncă, per-
spective de dezvoltare, facilități la 
obținerea unor credite în condiții 
preferențiale, beneficii stabilite în 
contractele colective de muncă 
etc.”, a subliniat liderul sindical.

Margareta Strestian, președin-
tele FSCRE, a relevat, la rândul  
său, că restricțiile impuse de criza 

legată de Covid-19 a determinat 
aplicarea diverselor metode și  
forme adaptate situației pandemi-
ce. 

,,Forumul Comisiei de Tineret 
din cadrul FSCRE este o  experiență 
acumulată pe parcursul edițiilor 
anterioare desfășurate, cu noi 
tendințe în procesul de instrui-
re ce include aspecte teoretice și 
practice, traininguri de dezvol- 
tare a competențelor şi abilităților 
profesionale sindicale etc.”.

Natalia HADÂRCĂ,
n.hadarca@vocea.md
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