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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVAComitetul Confederal al CNSM 

a discutat chestiuni stringente
Sindicatele, preocupate de majorarea 
în lanț a prețurilor la carburanți p.4 p.6

Actual

Ne-a părăsit  
Dumitru Ivanov,  
un lider sindical 
notoriu
Comunitatea sindicală  este 
profund îndurerată în le- 
gătură cu trecerea în ne-
ființă a lui Dumitru Ivanov, 
fost președinte al Federa-
ției Sindicale a Educației  
și Științei.

Start ciclului  
de seminare 
educaționale  
Federația Sindicală „Sănă-
tatea” a dat startul ciclului 
de seminare educaționale 
cu genericul „Parteneria-
tul social în sfera muncii”. 
La eveniment au participat 
noi lideri de sindicat din 
instituțiile medico-sanitare 
publice.

Mai mulți 
sindicaliști  
au primit distincții
Federația Sindicatelor Lu-
crătorilor din Industria 
Constructoare de Auto-
mobile și Mașini Agricole  
a distins mai mulți pro-
fesori de la Școala Profe- 
sională nr. 9 cu diplome 
și Insigna de Onoare a 
CNSM.

Pe 12 iunie este 
Ziua Mondială 
împotriva exploatării 
copiilor prin muncă, 
Ziua jurnalistului
și Ziua asiguratorului. 

Declarația Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova 
cu prilejul Zilei Sindicalistului, 7 iunie 

E nevoie de măsuri de durată, care
ar spori protecția socială a cetățenilor
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Pe 7 iunie, al 14-lea an consecu-
tiv, în Republica Moldova este mar-
cată Ziua Sindicalistului, după ce, la 
7 iunie 2007, a avut loc fuzionarea 
celor două centre sindicale naţio-
nal–interramurale şi crearea unui 
singur centru – Confederaţia Naţio-
nală a Sindicatelor din Moldova. 

Rolul acestei zile pentru oamenii 
muncii este de a aprecia și accen-
tua rolul și activitatea sindicatelor în 
domeniul asigurării dreptului fun-
damental la muncă, la o remunera-

re decentă și echitabilă, securitate 
socială, condiții de muncă decente, 
promovarea dialogului social etc.

Cu prilejul acestei zile, Confe-
derația Națională a Sindicatelor 
din Moldova își exprimă îngrijora-
rea în legătură cu evoluția social-
economică din țară, ca urmare a 
consecințelor provocate de pande-
mia de Covid-19.

Din cauza pandemiei de coro-
navirus au fost afectați și un număr 
impunător de salariați și membri ai 

familiilor acestora. Așadar, răspân-
direa pandemiei de Covid-19 și mă-
surile restrictive adoptate în vede-
rea limitării infectării populației au 
contribuit la diminuarea activității 
economice în majoritatea sec-
toarelor economiei naționale și la 
înrăutățirea situației social-econo-
mice din țară. Ca rezultat, limitân-
du-se capacitatea companiilor de 
a plăti și menține forța de muncă, 
de cele mai multe ori, în această 
perioadă, salariații au fost nevoiți 

să lipsească temporar de la locul de 
muncă, acest fapt fiind manifestat 
prin concedii neplătite, șomaj teh-
nic, staționarea activității unității, 
concedii de odihnă anuale etc.

Într-o măsură mai mare a fost 
afectată populația feminină, mai 
cu seamă familiile cu copii și tinerii, 
fapt care se datorează necesității de 
a supraveghea copiii în legătură cu 
închiderea instituțiilor de educație 
timpurie și trecerea la educația  
online în cadrul școlilor.

Conform Hotărârii Comitetului Confederal 
nr. 2-1 din 25 februarie 2021, 
săptămânalul ,,Vocea poporului” va fi publicat 
în varianta electronică, doar în limba română, 
începând cu data de 5 iulie 2021. 

Abonarea poate fi realizată accesând 
www.vocea.md.
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