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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVAComisia de Femei a CNSM, 

implicată activ în mișcarea sindicală
Perspectivele pentru sănătatea 
publică în 2022 nu sunt îmbucurătoare
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Actual

Retrospectivă  
a activităților
Tradițional, la început de 
an, organizațiile membre 
din cadrul Federației Sin-
dicatelor din Moldova 
„SINDLEX” au făcut bilanțul 
activităților desfășurate 
și au examinat rezultatele 
obținute. 

Programul de 
ocupare a forței  
de muncă  
2022-2026
Prioritățile viitorului pro-
gram de ocupare a forței 
de muncă 2022–2026 au 
fost supuse dezbaterilor
publice la o întrunire or-
ganizată de Ministerul
Muncii și Protecției So- 
ciale. 

Liderii sindicali susțin unanim „Vocea poporului” și optează 
pentru o strânsă conlucrare         

Comitetul Confederal al CNSM 
a aprobat decizii în probleme stringente

Membrii Comitetului Confede-
ral al CNSM s-au întrunit, joi,  
într-o nouă ședință, în care au luat 
în dezbatere chestiuni din agen- 
da încărcată ce nu a fost epuizată la 
reuniunea de pe 11 ianuarie curent. 

Mai întâi, a fost aprobată ordinea 
de zi, cu modificările de rigoare, 
apoi s-a trecut la examinarea ches-
tiunilor.

Membrii Comitetului Confederal 
au aprobat chestiunea cu privire la 

modificarea componenței nomina-
le a Comisiei de Tineret a CNSM. 
Totodată, a fost desemnat noul 
președinte al acestei Comisii, în 
persoana lui Gheorghe Buruiană, 
liderul organizației de tineret de la 
Federația „Sănătatea”, medic rezi-
dent. 

De asemenea, liderii sindicali 
au aprobat chestiunile cu privire 
la convocarea ședinței Consiliului 
General al CNSM, pe 3 martie, dar  
și privind înaintarea lui Petru  
Chiriac, vicepreședinte al CNSM, 
pentru decorarea cu Ordinul „Gloria 
Muncii”. 

Comitetul Confederal a mai exa-
minat unele chestiuni organiza-
torice, precum ar fi desfășurarea 
manifestărilor legate de 1 Mai, 
Ziua Internațională a solidarității  
oamenilor muncii și de pe 28 aprilie, 
Ziua mondială a securității și să-
nătății la locul de muncă ș.a.

În altă ordine de idei, membrii 
Comitetului Confederal al CNSM  
au audiat o informație succintă 
privind abonarea la ziarul „Vocea 
poporului” pentru anul 2022.

Mihail Hîncu, vicepreședinte al 
CNSM, a menționat că s-a înfăp-
tuit o muncă imensă pentru spo-

rirea numărului de abonați, pentru 
susținerea ziarului, pledând pentru 
atingerea obiectivului trasat: ca 
fiecare organizație sindicală pri- 
mară să facă cel puțin câte un abo-
nament la „Vocea poporului”, ca 
orice membru de sindicat să poată 
avea acces la ziar oricând.

Vorbitorii au susținut fără re-
zerve activitatea publicației peri-
odice a CNSM. În context, Victor  
Talmaci, președintele Federației 
„SINDICONS”, a mulțumit redacției 
pentru modul în care abordează 
problemele sindicatelor, echidistant 
și cu profesionism. 

Ilie LUPAN,
i.lupan@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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