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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVASindicalistele au dezbătut situația femeilor 

de la țară și au propus soluții
Negocierile Federației Sindicale „Sănătatea” 
cu Ministerul Sănătății dau roadep.2 p.5

Actual

Suport juridic  
gratuit 
Mai mulți sindicaliști din 
Taraclia au beneficiat, re-
cent, de consultații juri-
dice gratuite oferite de 
CNSM în cadrul campaniei 
naționale „Avocatul Sindi-
catelor”. 

Organizațiile  
sindicale pe timp 
de pandemie 
În timpul crizei pandemice 
de Covid-19, comunicarea 
în cadrul organizațiilor sin-
dicale a jucat un rol esențial 
în procesul de informare  
a salariaților, membri de 
sindicat.

Paza bună trece 
primejdia rea
Securitatea și sănătatea 
muncii oferă angajatului 
siguranța necesară în tim-
pul serviciului, îl ajută să-și 
păstreze sănătatea și capa-
citatea de muncă. 

Consultațiile  
economistului și  
ale avocatului

Moldova se află 
într-o furtună  
de creştere  
a preţurilor
Bătrânii şi sectorul energe-
tic sunt cele două priorităţi 
majore care ar trebui să 
fie în atenția autorităţilor 
pentru perioada imediat 
următoare.
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*  Abonament lunar 

1 lună - 17,60 lei;    3 luni - 52,80 lei.1 lună - 17,60 lei;    3 luni - 52,80 lei.
*  Abonament lunar

Semnarea Acordului de Colaborare cu cele mai mari sindicate din Italia, 
un suport substanțial pentru migranții moldoveni

Sindicatele din Moldova consolidează 
relațiile internaționale prin proiecte durabile

Confederaţia Naţională a Sindi-
catelor din Moldova (CNSM), pe de 
o parte, și Confederația Generală a 
Muncii din Italia (CGIL), Confederația 
Sindicatelor Muncitorilor din Ita-
lia (CISL), Uniunea Muncii din Italia 
(UIL), pe de altă parte, au semnat, 
la 20 octombrie, la Roma, Italia, un 
Acord de Colaborare. 

Documentul prevede sporirea 
protecției lucrătorilor moldoveni 
aflați în Italia cu statut reglementat 
și a lucrătorilor italieni care activează 
în R. Moldova cu statut similar. 

Semnatarii Acordului de Colabo-
rare se arată convinși că beneficiile 

migrației de muncă pentru ambele 
state, inclusiv pentru înșiși lucrăto-
rii migranți, pot fi sporite prin pro-
movarea eficientă a drepturilor 
universale ale omului, a drepturilor 
în domeniul muncii, consfințite în 
actele de drept adoptate la nivel 
internațional, prin promovarea prin-
cipiilor muncii decente pentru toți. 

Conform prevederilor Acordu-
lui, părțile vor coopera și desfășura 
activități pentru promovarea și im-
plementarea prevederilor și, după 
caz, pentru ratificarea Convențiilor, 
adoptarea standardelor și a altor 
instrumente internaționale ce vi-

zează drepturile migranților prin 
susținerea reciprocă în asigurarea 
respectării principiilor stipulate în 
Convențiile, standardele și alte in-
strumente internaționale cu privire 
la protecția drepturilor omului și a 
celor în domeniul muncii.

De asemenea, părțile să angajea-
ză să întreprindă acțiuni în direcția 
realizării dialogului bilateral cu pri-
vire la asigurarea drepturilor ce țin 
de muncă și alte subiecte relevan-
te, inclusiv la nivel de ramură sau 
sector de activitate; întreprinderea 
măsurilor de protejare a drepturilor 
lucrătorilor migranți prevăzute în 

documentele de drept internațional; 
împărtășirea experienței și a practi-
cilor pozitive în domeniul dreptului 
național și internațional la subiectul 
migrației; contribuirea la comba-
terea migrației ilegale de muncă, a 
muncii nedeclarate și a traficului de 
ființe umane.

În același timp, Acordul de Co-
laborare mai prevede intensificarea 
comunicării și a informării privind 
drepturile migranților, acordarea 
asistenței lucrătorilor migranți, ofe-
rirea suportului în îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și în combate-
rea exploatării prin muncă.
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