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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVAUn proiect care aduce noi membri 

Federației „SINDICONS”
Prima ediție a Forumului „Evaluarea 
competențelor liderilor de sindicat”p.4 p.5

Actual

Criza energetică  
nu trebuie să  
afecteze cetățenii
Confederația Națională a 
Sindicatelor din Moldova 
(CNSM) este alarmată de 
impactul pe care îl poate 
avea criza energetică asu-
pra populației în sezonul 
rece. 

Activismul 
sindicaliștilor din 
Găgăuzia, apreciat 
Consiliul Teritorial din UTA 
Găgăuzia al FSEŞ, Biroul 
Executiv și organizaţii-
le sindicale primare, în-
treprind activități pentru  
soluţionarea problemelor 
social-economice. 

Securitatea  
și sănătatea  
în muncă,  
la ordinea zilei 
În scopul menținerii nive-
lului de pregătire în dome-
niul securității și sănătă- 
ții în muncă, Federația 
„Sindindcomservice” a or-
ganizat un seminar de in-
struire, la care au participat 
membri de sindicat.

Sindicatele abordează pe plan internațional provocările pieței muncii 
pe timp de pandemie  

Întruniri la nivel înalt cu Fondul Monetar 
Internațional și cu Banca Mondială

Sindicate din Europa și Asia 
Centrală, inclusiv Confederația Na-
țională a Sindicatelor din Moldova 
(CNSM), au discutat și au analizat 
cu conducerea și reprezentanți ai 
Băncii Mondiale și ai Fondului Mo-
netar Internațional (FMI), în cadrul 
unui program anual virtual de în-
trevederi de nivel înalt, între 22 și 
25 octombrie curent, impactul pan-
demiei de coronavirus și al crizei 
economice asupra pieței muncii din 
mai multe state, consecințele aces-
tora asupra lucrătorilor, precum și 

perspectivele economice și alte su-
biecte prioritare regionale.

Lumea se confruntă cu multe 
nevoi urgente pentru a pune capăt 
pandemiei și a obține o redresare 
durabilă, inclusiv vaccinări echita-
bile, crearea de locuri de muncă 
decente, investiții publice și servicii 
sociale și medicale de calitate. Sunt 
esențiale în context eforturile co-
mune din partea tuturor instituțiilor 
pentru a sprijini dezvoltarea dura-
bilă și noile reguli pentru economia 
globală. 

„Trebuie să recunoaștem că 
sprijinul din partea instituțiilor fi-
nanciare internaționale, cum sunt 
Fondul Monetar Internațional și 
Banca Mondială, precum și reluarea 
finanțării externe, sunt importante 
pentru dezvoltarea și prosperita-
tea țării, deoarece asigură imple-
mentarea unor măsuri eficiente 
de combatere a corupției, suste-
nabilitatea țării și introducerea de 
măsuri pentru creșterea bunăstării 
populației. Dar acest lucru trebuie 
făcut în conformitate cu standarde-

le internaționale de muncă”, a ac-
centuat, în cadrul unei întrevederi 
regionale cu aceste instituții, Sergiu 
Sainciuc, vicepreședinte al CNSM. 

În expunerea sa, Sergiu Sainciuc 
a punctat principalele preocupări 
ale sindicaliștilor moldoveni din 
ultima perioadă, cu privire la acti-
vitatea Inspecției de Stat a Mun-
cii, legislația în domeniul muncii, 
situația la capitolul dialog social, 
aspecte legate de protecția social-
economică a lucrătorilor. 

Pe 30 octombrie este 
Ziua radioului național; 
pe 2 noiembrie - 
Ziua formatorului 
sindical. 
În ultima duminică 
a lunii octombrie 
se consemnează 
Ziua automobilistului 
şi a drumarului. p.3
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