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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVAIgor Zubcu: „Am avut două luni 

productive pentru mișcarea sindicală” 
FSEȘ a pășit în 2022 cu speranța 
că va fi un an mai bun pentru profesori
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Actual

CNSM are nevoie 
de un plan  
bine definit
Urmare desfășurării Con-
gresului IV, CNSM trebuie 
să pornească la drum pe ur-
mătorii cinci ani cu o viziune 
clară, cu un plan bine definit, 
al cărui scop final să fie 
susținerea socială a sindica-
telor.

Enigmatici  
și cuminți…
Se pare că statul nostru,  
prin atitudinea sa față de 
bătrâni, i-a lăsat cam în voia 
sorții, să se descurce care  
și cum poate.

Omicron  
pune stăpânire  
pe R. Moldova
Comisia Națională Extraor-
dinară de Sănătate Publică 
a decis prelungirea stării 
de urgență în sănătatea 
publică până la 15 martie 
pe întreg teritoriul Republi-
cii Moldova.

Cultura,  
purtătoarea  
de cuvânt  
a civilizaţiei 
Prin Ziua Culturii Naționale 
conștientizăm cât de impor-
tant este să  apreciem moş-
tenirea culturală transmisă 
de înaintașii noştri. 

Pe 27 ianuarie 
este marcată 
Ziua internațională 
de comemorare 
a victimelor 
holocaustului.

Sindicatele au insistat să fie luate mai multe măsuri de susținere 
a populației afectate de pandemie

CNSM și structurile teritoriale: obiectivele 
pot fi atinse printr-o strânsă conlucrare 

Sindicatul este puternic doar în 
măsura în care membrii acestuia  
sunt uniți, indiferent de organizațiile 
din care provin și de localitățile în 
care activează. O verigă puterni-
că sunt sindicaliștii din teritoriu, 
care simt mai bine pulsul societății.  
Din acest motiv, părerea acestora  
este foarte importantă pentru  
conducerea Confederației Naționale
a Sindicatelor din Moldova (CNSM),

care s-a întâlnit, recent, într-o ședință 
online, cu reprezentanții din teri- 
toriu și au discutat aspecte care  
vizează activitatea mișcării sindica-
le la nivel teritorial, impedimentele  
cu care se confruntă sindicaliștii  
în teritoriu, realizările Confederației 
din ultima perioadă și prioritățile 
pentru anul 2022.

La deschidere, Igor Zubcu, pre-
ședintele CNSM, i-a asigurat pe 
sindicaliștii din teritoriu de tot spriji-
nul necesar și a subliniat că mișcarea 
sindicală mizează pe activitatea și pe 
susținerea reciprocă din partea lor. 

Acțiunile CNSM în 2021
După intervenția președintelui 

CNSM, vicepreședintele Sergiu Sain-
ciuc a informat asistența despre 
acțiunile CNSM în anul 2021 în scopul 
asigurării protecției social-economi-
ce a salariaților, membri de sindicat, 
și a comunicat despre perspectivele 
pentru următoarea perioadă. Astfel, 
vicepreședintele CNSM s-a referit  
la contribuția CNSM la avizarea pro-
iectelor privind politica bugetar- 
fiscală și vamală pentru anul 2022, 
a proiectului Legii bugetului de stat 

pentru anul 2022, a proiectului Legii 
bugetului asigurărilor de stat pentru 
anul 2022, proiectului Legii fonduri-
lor asigurării obligatorii de asisten- 
ță medicală pentru anul curent. 

Sergiu Sainciuc a menționat că în 
sectorul bugetar au fost obținute mai 
multe realizări importante: majora-
rea, de la 1 ianuarie 2022, a valorii 
minime a salariului lunar calculat, de 
la 2200 de lei la 3100 de lei; majora-
rea claselor de salarizare pentru mai 
multe categorii de funcționari; majo-
rarea cu 30% a salariilor de bază a 
personalului medical. 

Natalia HADÂRCĂ,
n.hadarca@vocea.md

ABONEAZĂ-TE
la „VOCEA POPORULUI"

Abonament
1 lună - 17,60 lei; 3 luni - 52,80 lei; 6 luni - 105,60 lei.
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Din arhiva redacției. Foto: Nicu Bînzari


