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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

FSCRE își exprimă îngrijorarea față de 
situația social-economică din țară 

Sindicatele solicită ca rezidențiatul 
să fie inclus în stagiul de cotizarep.3 p.5

ABONEAZĂ-TE
la „VOCEA POPORULUI"

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

Actual

Biroul executiv 
al CNCNC a  
trasat prioritățile 
pentru viitor
Biroul executiv al Comisi-
ei naţionale pentru con-
sultări şi negocieri co-
lective s-a întrunit recent 
într-o ședință. La reuniune  
au participat reprezentan-
ţii partenerilor sociali de 
nivel naţional. 

Consultațiile 
economistului și 
ale juristului

Creșele la locul 
de muncă,  
o oportunitate 
pentru femeile 
cu copii
Angajatorii vor putea des-
chide în incinta întreprin-
derilor creșe pentru copiii 
angajaților. Un proiect de 
lege în acest sens a fost 
votat de Parlament. Președintele CNSM a discutat, la Bruxelles, cu secretarul general al ITUC 

perspectivele de cooperare 

Provocările pandemiei au solidarizat 
sindicatele din întreaga lume

Igor Zubcu, președinte al Con-
federației Naționale a Sindicate-
lor din Moldova (CNSM), a avut, 
pe 21 februarie curent, la Bruxel-
les, Belgia, o întrevedere cu Sha-
ran Burrow, secretar general al 
Confederației Internaționale a Sin-
dicatelor (ITUC). 

Obiectivele și subiectele de  
dialog s-au axat pe perspective-
le de colaborare internațională  
pentru perioada următoare, pe 
consolidarea relațiilor de parte-
neriat și de solidaritate în contex-
tul reabilitării mișcării sindicale în  

perioada post-pandemică, scrie 
sindicate.md.

Președintele CNSM a reiterat 
importanța afilierii Confederației 
Naționale a Sindicatelor din Mol-
dova la Confederația Internațională 
a Sindicatelor și beneficiile de co-
operare din ultimii ani. De aseme-
nea, liderul sindical a relevat mai 
multe informații despre mișcarea 
sindicală din R. Moldova în con-
textul provocărilor crizei pande-
mice vizând situația social-econo-
mică din țară, provocările privind 
promovarea și apărarea dreptu-

rilor lucrătorilor și membrilor de 
sindicat, negocierile colective, res-
pectarea și ratificarea Convențiilor 
Organizației Internaționale a Mun-
cii de către Republica Moldova.

Sharan Burrow a subliniat, la 
rândul ei, importanța și rolul or-
ganizațiilor membre ale ITUC 
pentru implementarea pilonilor 
de activitate ai ITUC pentru peri-
oada actuală și a priorităților de 
activitate. În acest sens, Burrow a 
făcut referire la acțiunile ITUC pri-
vind Contractul Social Universal, 
campaniile desfășurate de ITUC 

cu privire la salariul minim; justiția 
fiscală; situația privind schimbările 
climatice și tranziția justă; inspecția 
muncii etc.

Totodată, la întrevedere au par-
ticipat Owen Tudor, secretar ge-
neral adjunct al ITUC, Luca Visen-
tini, secretar general al Consiliului 
Regional Pan–European (PERC), 
Anton Leppik, secretar executiv al 
PERC, Goda Neverauskaite, consi-
lier PERC, și Tatiana Marian, șefa 
Departamentului mass-media și 
relații internaționale din cadrul 
CNSM. p.2

Pe 1 martie  
este Sărbătoarea  
Mărțișorul; 
pe 2 martie – 
Ziua memoriei și 
recunoștinței (Ziua 
de comemorare a celor 
căzuți în conflictul 
armat din 1992 pentru 
apărarea integrității 
și independenței 
Republicii Moldova 
și a victimelor  
acestui conflict)
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