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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVAProbleme abordate de sindicaliști 

cu ministrul Muncii și Protecției Sociale
Organizația sindicală de la USM 
a consemnat 75 de ani de la înființare
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Sindicatele  
și Patronatul:  
perspectivele  
de colaborare
Președintele nou ales al 
CNSM, Igor Zubcu, și pre-
ședintele CNPM, Leonid  
Cerescu, au discutat, în ca-
drul unei întrevederi de lu-
cru, despre perspectivele  
de colaborare dintre cele 
două organizații. 

Situația  
din regiune,  
discutată de VKP
Comitetul Executiv și Consi-
liul Confederației Generale 
a Sindicatelor s-au întrunit 
recent la Moscova în ședințe 
în format mixt: online și cu 
prezență fizică, în care au 
dezbătut situația social-eco-
nomică a țărilor indepen-
dente din CSI. 

Consultațiile  
economistului și  
ale avocatului Sindicatele rămân o forță solidară în apărarea intereselor 

social-economice ale angajaților

Comitetul Confederal al CNSM 
a aprobat mai multe decizii importante

Membrii Comitetului Confede-
ral al CNSM s-au întrunit, joi, într-o 
ședință în format mixt (cu prezență 
fizică și online), în care au discutat 
mai multe chestiuni arzătoare care 
vizează activitatea sindicală din ul-
tima perioadă și perspectivele de 
viitor. 

În debutul ședinței, Igor Zubcu, 
președintele CNSM, a relevat că, în 
urma discuțiilor cu colegii, și-a trasat 
mai multe priorități, una dintre care 

este solidarizarea sindicaliștilor, co-
eziunea și buna conlucrare. Dânsul 
a vorbit și despre relațiile sindicate-
lor cu conducerea statului, protestul 
din 6 decembrie făcând să fie auzită 
vocea sindicatelor, această acțiune 
servind chiar un imbold de apropie-
re a partenerilor de dialog social, pe 
care, de asemenea, s-a pus accent în 
vederea relansării acestuia. 

Printre chestiunile cele mai im-
portante se numără Raportul sin-
dicatelor de evaluare voluntară de 
alternativă privind implementarea 
Agendei 2030, prezentat de Sergiu 
Sainciuc, vicepreședinte al CNSM.

O altă chestiune, prezentată de 
Sergiu Sainciuc, vizează circa 40 de 
propuneri ale CNSM de modifica-
re și completare a Codului muncii, 
în cadrul grupului de lucru tripartit, 
format sub egida Ministerului Mun-
cii și Protecției Sociale. Obiectivele 
principale ale acestor propuneri vi-
zează: procedura încheierii și desfa-
cerii contractului individual de mun-
că; acțiunea contractului colectiv de 
muncă în cazul intentării procedurii 
de insolvabilitate a unității; garanțiile 
salariaților la efectuarea examene-
lor medicale periodice; termenul 
de preavizare în caz de încetare a 

contractului individual de muncă; 
dreptul preferențial la (re)angajare a 
salariaților concediați în legătură cu 
reducerea numărului sau a statelor 
de personal și altele. 

Alte chestiuni importante dis-
cutate, pe marginea cărora au fost 
aprobate decizii, vizează propune-
rile CNSM la Planul de activitate a  
Comisiei naționale pentru consul-
tări și negocieri colective pentru se-
mestrul I al anului 2022, precum și 
Planul de activitate al CNSM pentru 
semestrul I al anului 2022, prezenta-
te de Petru Chiriac, vicepreședinte al 
CNSM. 

Ilie LUPAN,
i.lupan@vocea.md

Pe 18 decembrie 
este marcată 
Ziua Poliției 
și Ziua Internațională 
a migrantului; 
pe 19 decembrie – 
Ziua înființării primului 
sindicat din Basarabia; 
pe 22 decembrie – 
Ziua energeticianului; 
în a treia sâmbătă 
a lunii decembrie – 
Ziua funcționarului 
public cu statut special 
din cadrul sistemului 
administrației 
penitenciare.
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