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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVAEducația sindicală s-a desfășurat și pe timpul 

pandemiei, în condiții speciale 
FSCM își instruiește liderii în domeniul 
comunicării și al conflictologieip.2 p.5

Actual

Situația în care  
se află astăzi 
știința 
Situația în care se află astăzi 
știința în țara noastră este 
una regretabilă, deoarece 
necesită o altă abordare, 
mai constructivă, având la 
bază o tactică și o strategie 
bine determinată.

Cum ajutăm 
națiunile să se  
refacă după  
criza de Covid
Problema în cauză a fost 
discutată, recent, în cadrul 
unui webinar internațional 
pe tema ,,Schimb de cuno-
ștințe între coordonatori 
rezidenți ai Națiunilor Uni- 
te și reprezentanți ai or-
ganizațiilor lucrătorilor și 
angajatorilor din Europa  
și Asia Centrală” 

„În condițiile  
de azi, sindicatele 
trebuie să aibă  
o abordare nouă 
pentru apărarea 
drepturilor” 
(Interviu cu Vadim Borisov, 
secretar regional al Union 
Global IndustriALL)

Consiliul General al CNSM se va întruni, pe 14 decembrie 2021, 
pentru a discuta chestiuni statutare

Comitetul Confederal a dezbătut 
probleme de importanță social-economică

Membrii Comitetului Confede-
ral al Confederației Naționale a 
Sindicatelor din Moldova s-au 
întrunit joi, 11 noiembrie, într-o 
ședință ordinară, pentru a pune 
în discuție mai multe chestiuni 
de importanță social-economi-
că, dar și de ordin organizatoric, 
care vizează activitatea mișcării 
sindicale.

Conform ordinii de zi a ședinței, 
cei prezenți au analizat situația pri-
vind tratamentul balneosanatorial 

în stațiunile subordonate CNSM, 
semnarea Acordului de colabo-
rare între CNSM și cele mai mari 
trei confederații sindicale din Italia 
(CGIL, UIL, CISL) la Roma, activitatea 
săptămânalului „Vocea poporului”.

De asemenea, sindicaliștii au exa-
minat și au dezbatut pe marginea 
chestiunii cu privire la poziția Biro-
ului Executiv al Federației Sindicale 
a Educației și Științei (FSEŞ) asupra 
evoluției acțiunilor Confederației 
Naționale a Sindicatelor din Mol-

dova pentru recuperarea mijloacelor 
financiare ale CNSM.

În legătură cu aceasta, membrii 
Comitetului Confederal al CNSM au 
luat act de demisia lui Oleg Budza 
din funcța de președinte al CNSM și 
au decis să convoace, la data de 14 
decembrie 2021, ședința Consiliului 
General al CNSM, în cadrul căreia 
vor fi examinate chestiuni cu privire 
la activitatea Confederației pentru 
următoarea perioadă. 

Totodată, membrii Comitetului

Confederal al CNSM au audiat in-
formația cu privire la activitatea 
stațiunilor balneosanatoriale sub-
ordonate CNSM. După cum s-a 
menționat, activitatea acestora s-a 
desfășurat în strictă conformitate cu 
cerințele Comisiei Naționale Extra-
ordinare de Sănătate Publică cu pri-
vire la asigurarea măsurilor pentru 
prevenirea răspândirii și controlul 
infecției Covid-19.

Departamentul mass-media  
și relații internaționale al CNSM

Pe 14 noiembrie 
este marcată 
Ziua sociologului; 
în a doua duminică 
a lunii noiembrie – 
Ziua națională 
a tineretului.
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