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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  MOLDOVAAtragerea tinerilor specialiști, 

o prioritate a sindicaliștilor din educație
Federaţia „SINDLEX” și-a trasat 
obiectivele pentru următorii ani
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Actual

Comitetul Confederal este preocupat de situația social-economică din țară 
și caută soluții cu partenerii 

OIM consolidează relațiile de cooperare 
cu CNSM mai ales sub aspect umanitar

Sergejus Glovackas: 
„Sunt recunoscător 
CNSM pentru  
efortul depus”
Biroul Organizației Inter-
naționale a Muncii pentru 
Europa și Asia Centrală 
este foarte recunoscător 
Confederației Naționale a 
Sindicatelor din Moldova, 
tuturor sindicaliștilor, care 
au fost receptivi la apelul 
de a ajuta refugiații.

„Multe probleme 
pot fi soluționate, 
dacă există  
o conlucrare  
între angajatori  
și sindicate”
Igor Zubcu, președintele 
CNSM, a acordat un inter-
viu portalului Tribuna.md, 
în care a vorbit despre 
implementarea obiecti-
velor stabilite în Strategia 
CNSM pentru anii 2017-
2022.  

Salarizarea  
egală 
A doua sesiune a celei 
de-a 4-a Conferințe Mon-
diale a Femeilor din cad-
rul ITUC a pus în centrul 
recuperării și rezilienței 
post-pandemice un nou 
contract social, bazat pe 
egalitate și echitate.

Natalia HADÂRCĂ,
n.hadarca@vocea.md

Sindicatele din Republica Mol-
dova sunt apreciate de Organizația 
Internațională a Muncii drept par-
teneri de încredere în soluționarea 
problemelor sociale, un luptă-
tor serios în apărarea drepturi-
lor salariaților și, mai nou, pentru 
implicarea în gestionarea crizei 
refugiaților din Ucraina. 

În perioada 3-7 aprilie, la Chi-

șinău s-a aflat într-o vizită de lucru 
Sergejus Glovackas, director al Bi-
roului Organizației Internaționale 
a Muncii pentru Europa și Asia 
Centrală (ILO-ACTRAV). Pe agenda 
sa, a fost acordată o atenție spo-
rită întâlnirilor cu sindicatele. Re-
prezentantul OIM a avut o întreve-
dere cu conducerea Confederației 
Naționale a Sindicatelor din Mol-
dova, apoi cu membrii Comitetu-
lui Confederal al CNSM, a vizitat 
Institutul Muncii, casele de odihnă 
de la Vadul lui Vodă și Sanatoriul 

„Bucuria-SIND”, unde sunt cazați 
refugiați din Ucraina. 

Problema principală discuta-
tă în cadrul întrevederilor a vizat 
situația ucrainenilor care au fugit 
din calea războiului și și-au găsit 
adăpost în Republica Moldova. 
Referindu-se la poziția oficială a 
OIM față de ce se întâmplă în țara 
vecină, Sergejus Glovackas a ținut 
să-i anunțe pe colegii din Republi-
ca Moldova că organizația pe care 
o reprezintă și-a întrerupt orice co-
laborare cu reprezentanții Rusiei și 

că, în prezent, preocuparea de bază 
este gestionarea fluxului sporit de 
refugiați din Ucraina și susținerea 
Republicii Moldova pentru a face 
față acestei mari provocări. 

De asemenea, s-a acordat aten-
ție subiectului despre consolida-
rea relațiilor de colaborare dintre 
CNSM și ILO-ACTRAV, inclusiv per-
spectivele de colaborare pentru 
anii 2022-2023 în conformitate cu 
Strategia CNSM și cu prioritățile 
pentru această perioadă.
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Pe 14 aprilie 
este Ziua 
expertului judiciar.  
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