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ZIAR NAŢIONAL

ABONEAZĂ-TE
la „VOCEA POPORULUI"

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

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVASindicatele și Avocatul Poporului, 

preocupați de drepturile omului
Performanțele realizate de FSEȘ, 
împărtășite cu colegii din teritoriu
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Actual

Mișcarea sindicală urmează să-și consolideze pozițiile prin acțiuni ferme – 
este opinia celor mai mulți lideri 

Comitetul Confederal al CNSM a pus punctul 
pe „i” în chestiuni deosebit de importante

Dezvoltarea  
parteneriatului 
social 
Sindicatele susțin dezvol-
tarea parteneriatului social 
la nivel teritorial prin con-
solidarea comisiilor pentru 
consultări și negocieri co-
lective în raioane. 

Natalia Vornicova,  
reprezentantă a CNSM  
în UTA Găgăuzia:

„Avem nevoie  
de un nou nivel  
de solidaritate  
și principialitate  
în mișcarea  
sindicală” 

FSCRE a trasat o 
serie de obiective 
Membrii Biroului Executiv 
al FSCRE  au evaluat activi-
tatea organelor de condu-
cere și au trasat obiective  
ce vizează realizarea Pro-
gramului strategic al Fe-
derației pentru anii 2020-
2025.

Consultațiile  
economistului și  
ale juristului

Pe 1 aprilie  
este Ziua păcălelilor; 
pe 4 aprilie – 
Ziua contabilului 
și auditorului; 
pe 5 aprilie –  
Ziua salvatorului; 
pe 7 aprilie - Ziua  
mondială a sănătății 
și Ziua libertății. 

Ilie LUPAN,
i.lupan@vocea.md

Comitetul Confederal al CNSM 
s-a întrunit,  joi, 31 martie, într-o 
ședință ordinară, la care a dis-
cutat mai multe chestiuni. Chiar 
în debutul ședinței, președintele 
CNSM, Igor Zubcu, a anunțat că 
în componența Comitetului Con-
federal au apărut doi membri noi: 
Elizaveta Iurcu, președintele FSCM, 
în locul lui Ion Pîrgaru, care și-a  
dat demisia, și Petru Iovu, preșe-
dintele Federației „Sindtransaero”, 
în locul lui Mihail Bradu, care a de-
misionat, de asemenea. 

Printre cele mai importante 
chestiuni dezbătute de membrii 
Comitetului Confederal al CNSM se 
numără cea despre rezultatele soli-
citărilor CNSM în vederea exclude-
rii impedimentelor legislației, care  
nu permit înregistrarea simplifica-
tă și gratuită a organizațiilor sindi- 
cale pentru obținerea statutului de 
persoană juridică. 

Sergiu Sainciuc, vicepreședinte 
al CNSM, care a prezentat un ra-
port pe marginea acestei chestiuni,  
a relevat că deși autoritățile au răs-
puns, în temei, pozitiv la demer-
surile înaintate de sindicate, carul 
nu s-a urnit din loc. Este nevoie de 

modificarea art. 10 din Legea sin-
dicatelor, urmând ca CNSM să mai 
înainteze un demers către Guvern și 
să pună presiune pe autorități. 

Referitor la chestiunea privind 
evoluția indicatorilor care vizează 
respectarea drepturilor de muncă  
şi social-economice ale membri-
lor de sindicat, Sergiu Sainciuc a 
anunțat că, pe parcursul anului 
2021, erau în vigoare 20 de convenții 
colective, nivel de ramură, și 4167 
de contracte colective de muncă.  
Rata de cuprindere cu contracte 
colective de muncă a membrilor de 
sindicat în anul 2021 a constituit 
99,5%. 

Membrii Comitetului Confederal 
au mai dezbătut chestiuni cu pri-
vire la activitatea Inspectoratului 
Muncii al Sindicatelor în anul 2021, 
cu privire la organizarea şi desfă-
şurarea manifestației consacrate  
Zilei internaţionale a solidarităţii 
oamenilor muncii – 1 Mai și Zilei 
mondiale a securității şi sănătății la 
locul de muncă – 28 aprilie, precum 
și unele chestiuni organizatorice. 
Pe marginea chestiunilor discutate 
au fost adoptate decizii. Mai de-
taliat despre ședința Comitetului  
Confederal veți putea citi în nu-
mărul următor al ziarului „Vocea  
poporului”. 
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