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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVARelațiile colective de muncă, 

afectate simțitor de pandemie 
Sindicatele solicită Guvernului 
să acorde premiul anual bugetarilor
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Actual

Conjugarea  
eforturilor  
partenerilor  
sociali
Sindicatele și patronatele 
pledează pentru rotația 
exercitării de către coor-
donatorii părților a funcției 
de președinte al Comisiei 
naționale pentru consul-
tări și negocieri colec- 
tive.

Tot mai mulți  
tineri pleacă  
din țară 
Republica Moldova are tot 
mai puţini tineri, în plus, 
populația îmbătrânește 
în mod accelerat. Potrivit  
Biroului Național de Sta-
tistică, tinerii reprezintă 
doar 26% din totalul po-
pulaţiei. 50,6% dintre aceş-
tia sunt bărbaţi şi 49,4% -  
femei.

Consultațiile  
economistului și 
ale avocatului

Copii  
ai membrilor  
de sindicat  
au primit cadouri
Un grup de copii ai sa-
lariaților, membri de sindi-
cat, din ramura industriei 
constructoare de automo-
bile și mașini agricole, a 
primit cadouri din partea 
Federației Sindicale. 

Un rol important în protejarea migranților trebuie să-l aibă sindicatele, 
în cooperare cu colegii din alte țări

CNSM, PNUD și OIM își fortifică eforturile 
pentru protecția lucrătorilor migranți

Migraţia în sine a cetățenilor 
dintr-o țară în alta este un proces 
natural de funcţionare şi dezvol-
tare a societăţii umane. În Repu-
blica Moldova însă acest feno-
men a căpătat amploare. Cauzele 
migrației sunt diferse: calitatea 
vieții, nivelul de trai, de educație, 
problemele economice, gradul de 

independență etc. Potrivit date-
lor Biroului Național de Statistică 
(BNS), la începutul anului 2020, în 
Republica Moldova locuiau 2,64 
milioane de persoane cu reședință 
obișnuită.

În ultimii ani însă locuitorii țării 
au fost masiv implicați în migrația 
internațională, astfel, în anul 2017, 
din țară au emigrat în jur de 160 
de mii de persoane, iar 110 mii de 
persoane au imigrat în țară, ma-
joritatea dintre ei fiind migranți 

reîntorși. O parte dintre aceștia au 
plecat pe căi legale, având semnat 
și un contract individual de muncă, 
iar alții pe căi ilegale – categoria 
de muncitori cea mai vulnerabilă. 

Confederația Națională a Sin-
dicatelor din Moldova (CNSM), 
PNUD și Organizația Internațională 
pentru Migrație (OIM) Moldova, 
în cadrul Proiectului „Migrație şi 
dezvoltare locală II” continuă să 
își fortifice eforturile în sporirea 
protecției drepturilor lucrătorilor 

migranți. Proiectul a fost inițiat 
în ianuarie 2019 și va continua 
până în decembrie 2022. Din ca-
uza pandemiei de Covid-19 însă, 
unele acțiuni care urmau să se 
desfășoare în cadrul acestui pro-
iect au fost amânate pentru o 
altă dată. În una din zilele trecu-
te a avut loc o întâlnire, în format 
online, a reprezentanților acestui 
proiect cu responsabili din cadrul 
CNSM.

Galina MUNTEANU,
g.munteanu@vocea.md
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de la

17,60 lei
*

www.vocea.md/abonamente
+373 (22) 26 65 09

ABONAREA 2021!

*  Abonament lunar 

1 lună - 17,60 lei;    4 luni - 70,40 lei.1 lună - 17,60 lei;    4 luni - 70,40 lei.
*  Abonament lunar
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