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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVAProblemele tinerilor și ale femeilor, 

prioritare în activitatea FSLC
Stațiunea balneară „Nufărul Alb” 
își așteaptă, cu drag, oaspețiip.3 p.5

Actual

Avocatul  
Sindicatelor  
în dialog  
cu sindicaliștii 
Campania „Avocatul Sindi-
catelor” a ajuns, pe 15 no-
iembrie, la Hâncești. La în-
trunire au participat circa 
30 de sindicaliști, care nu au 
ezitat să pună întrebări ce 
vizează relațiile de muncă și 
drepturile salariale. 

Parteneri sociali 
au analizat 
situația  
din construcții
Partenerii sociali din ramu-
ra construcțiilor au analizat, 
împreună cu Dan Perciun, 
președintele Comisiei par-
lamentare pentru protecție 
socială, sănătate și familie, 
situația social-economică 
din domeniu.

O nouă criză  
în sectorul  
HoReCa
Majorarea prețului la gaze 
ar putea crea o nouă criză 
în sectorul HoReCa. Astfel, 
prețul produselor din acest 
sector ar putea crește cu 
circa 30%.

Rolul sindicatelor în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 
este unul esențial 

Agenda 2030 în vizorul 
tuturor partenerilor sociali

Trecem printr-o perioadă de mari 
provocări în ceea ce privește dez-
voltarea durabilă. Oamenii continuă 
să trăiască în sărăcie, există tot mai 
multe inegalități la nivel național 
și internațional. Discriminarea de 
gen rămâne o problemă esențială. 
Șomajul este la ordinea zilei, în spe-
cial, în rândul tinerilor.

Proiectul „Moldova 2030” include 
obiective de dezvoltare durabilă pe 

care Republica Moldova urmează să 
le atingă până în 2030. În realizarea 
acestor obiective, rolul sindicatelor 
este unul esențial. 

„Confederația Națională a Sindi-
catelor din Moldova are un interes 
deosebit față de utilitatea Agen-
dei 2030. Sindicatele au participat 
activ în cadrul grupurilor de lucru, 
create de Guvern, pentru analiza 
oportunităților de transpunere a 
celor 17 Obiective din Agenda 2030 
în Republica Moldova. În mod de-
osebit punem accent pe Obiecti-
vul 8: Munca decentă și creșterea 

economică. Susținem promovarea 
unei creșteri economice incluzive, 
sustenabile, ce are la bază o anga-
jare completă și productivă pen-
tru toți”, a declarat Mihail Hîncu, 
vicepreședinte al CNSM, în cadrul 
conferinței „Dezvoltarea capacității 
sindicatelor în promovarea Obiec-
tivelor de Dezvoltare Durabilă și 
dezvoltarea rapoartelor alternative 
în contextul Covid-19”.

Sergiu Sainciuc, vicepreședinte 
al CNSM, a prezentat, în cadrul 
activității, Raportul CNSM privind 
evaluarea voluntară de alternativă 

în implementarea Agendei 2030 și 
documentul de poziție a sindicate-
lor privind recomandările referitoare 
la implementarea Agendei 2030. Iar 
invitatul special, Sergejus Glovac-
kas, ofițer al Biroului OIM pentru 
activitățile lucrătorilor pentru Euro-
pa și Asia Centrală, care a venit cu 
recomandări speciale din partea 
OIM, concepe rolul sindicatelor în 
procesul de realizare a respectivelor 
obiective ca fiind unul de importanță 
majoră, în contextul recunoaște- 
rii acestora ca parteneri de încredere 
în dialogul social. 

Pe 19 noiembrie 
este marcată 
Ziua internațională 
a bărbatului; 
în a treia duminică 
a lunii noiembrie – 
Ziua lucrătorului 
din industrie.

Natalia HADÂRCĂ,
n.hadarca@vocea.md

p.4

p.2

p.3

p.7


