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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

Inspectoratul de Stat al Muncii,  
30 de ani de activitate

„Nu vrem ca sindicatele 
să fie doar active, ci și participative”
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ABONEAZĂ-TE
la „VOCEA POPORULUI"

Abonament
1 lună - 17,60 lei; 3 luni - 52,80 lei; 6 luni - 105,60 lei.

Actual

Promovarea  
imaginii publice  
a salariaţilor 
O dovadă a activităţii sin-
dicale la nivel naţional care 
trebuie dezvoltată este apă-
rarea şi promovarea imagi-
nii publice a salariaţilor din 
toate ramurile economiei 
naţionale. 

Interviu
Ala LIPCIU:  
„OIM consideră  
dialogul social  
un instrument  
critic când e vorba  
de armonizarea  
intereselor”

Omul de alături 
Trăim într-o societate sfâ-
șiată de incertitudini și 
lupte (unii luptă pentru pu-
tere, alții pentru propriul 
confort, pentru îmbogățire, 
iar foarte mulți – pentru a 
supraviețui).

Consultațiile  
economistului și  
ale juristului

Proiectul  
de lege privind 
învățământul 
dual, în dezbatere
Propunerile înaintate de 
către CNSM pentru defini-
tivarea proiectului de ho-
tărâre în vederea aprobării 
proiectului de lege cu privire 
la învățământul dual au fost 
puse  în discuție recent, în 
cadrul unei ședințe. 

Partenerii sociali trebuie sensibilizați să respecte standardele 
internaționale în domeniul muncii

CNSM și OIM: o colaborare care va aduce 
beneficii tuturor salariaților din Moldova

Confederația Națională a Sindicate-
lor din Moldova (CNSM) și Organiza-
ția Internațională a Muncii (OIM) în  
R. Moldova și-au trasat obiectivele 
pentru anul 2022, cu intenția expresă 
de a intensifica colaborarea pe diverse 
direcții. 

„Avem interese și prerogative co-
mune și împreună vom reuși să rea-
lizăm mai multe lucruri”, a menționat 

Igor Zubcu, președintele CNSM, în 
cadrul unei întrevederi cu Ala Lipciu, 
coordonatoarea națională a OIM în 
Republica Moldova. 

De asemenea, ei au discutat des-
pre planul de activități comune pen-
tru acest an. La întrunire a participat 
și Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al 
CNSM, un promotor al parteneriatului 
social bazat pe încredere reciprocă și 
bun cunoscător al domeniului muncii. 

Igor Zubcu a vorbit despre rolul 
dialogului social și ce măsuri ar tre-
bui întreprinse pentru promovarea 

muncii decente, a transparenței sa-
lariilor, siguranței și sănătății la locul 
de muncă, a măsurilor de prevenție și 
de combatere a discriminării la locul 
de muncă, precum și altele. Totodată, 
au fost menționate realizările sindi-
catelor, s-a vorbit despre proiectele 
în derulare sau cele care urmează să 
înceapă, cerințele înaintate în cadrul 
negocierilor cu partenerii sociali etc.

Un subiect important a constituit 
ratificarea mai multor convenții OIM, 
dar și respectarea prevederilor din 
convențiile deja ratificate. „Avem mai 

multe convenții OIM ratificate, dar este 
o problemă faptul că nu sunt puse în 
aplicare. La acest capitol mai avem de 
muncit cu partenerii sociali, ca să-i 
sensibilizăm să respecte standardele 
internaționale în domeniul muncii”, a 
menționat președintele CNSM. 

Cei trei participanți la discuții au 
decis să facă front comun în promo-
varea dialogului social. 

Ala Lipciu vorbește în detaliu des-
pre realizările OIM împreună cu CNSM 
într-un interviu publicat în acest nu-
măr. 

Natalia HADÂRCĂ,
n.hadirca@vocea.md
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