
VINERI, 13 MAI 2022№ 18 (1546)                                          

FONDAT ÎN FEBRUARIE 1990 WWW.VOCEA.MD

ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

Strategia „Agroindsind”: „Spre un sindicat 
combativ şi consolidat”

CNSM critică modificările la Codul muncii 
și cere excluderea acestorap.4 p.5

ABONEAZĂ-TE
la „VOCEA POPORULUI"

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

Actual

Activitatea  
sindicatelor  
din Bulgaria,  
un model demn 
de urmat 
Igor Zubcu, președintele 
Confederației Naționale a 
Sindicatelor din Moldova, 
a participat, în perioada 
9-11 mai, la Congresul IX  
al  Confederației Sindicate-
lor Independente din Bul-
garia. 

Boris BABICI, 
președintele Federației 
Sindicatelor Lucrătorilor 
din Industria  
Constructoare  
de Automobile  
și Mașini Agricole:

„Încrederea în 
sindicate trebuie 
asigurată zilnic, 
prin protecția 
membrilor”                                          

Consultațiile  
economistului și 
ale juristului

Pe 17 mai 
este Ziua Mondială 
a telecomunicațiilor 
și societății 
informaționale; 
pe 18 mai – Ziua 
Internațională 
a muzeelor. 
În a treia sâmbătă 
a lunii mai este 
Ziua sportivului, 
iar în a treia duminică - 
Ziua lucrătorilor 
din domeniul culturii.

Scopul documentului este de a impulsiona rolul Comisiei naționale 
pentru consultări și negocieri colective în adoptarea deciziilor în domeniul muncii 

Convenția Colectivă privind parteneriatul 
social, discutată la ședința CNCNC

Galina MUNTEANU,
g.munteanu@vocea.md

Membrii Comisiei naționale pen-
tru consultări și negocieri colec-
tive (CNCNC) s-au întrunit recent  
într-o nouă ședință. Aceasta a fost 
prezidată de ministrul Muncii și 
Protecției Sociale, Marcel Spatari. 

Pe agenda discuției au figurat 
mai multe chestiuni, între care cea 
vizând modificarea și completarea 
Regulamentului Comisiei naționale 
pentru consultări şi negocieri co-

lective, prezentarea Metodei de 
autoevaluare a instituțiilor de dia-
log social, prezentarea informației 
despre ședința din 14.02.2022 a 
Consiliului permanent privind piața 
muncii, raporturile de muncă şi po-
litica salarială. 

De asemenea, s-a discutat des-
pre crearea mecanismelor extra-
judiciare de soluționare a litigiilor 
individuale de muncă, situația în 
domeniul ocupării forței de muncă.

Sergiu Sainciuc, vicepreședinte 
al Confederației Naționale a Sin-
dicatelor din Moldova (CNSM), a 

prezentat unele detalii despre pro-
iectul Convenției Colective (nivel 
național) cu privire la dezvoltarea 
și promovarea parteneriatului so-
cial. Scopul proiectului este de  a 
impulsiona parteneriatul social în 
Republica Moldova, de a  întări ro-
lul partenerilor sociali și al Comi-
siei naționale pentru consultări și 
negocieri colective în procesul de 
elaborare și adoptare a deciziilor 
în problemele domeniului muncii și 
în problemele social-economice. În 
același timp, se urmărește obiecti-
vul de a asigura utilizarea la maxi-

mum a posibilităților parteneriatu-
lui social în sfera muncii. 

„Încheierea Convenției respecti-
ve va avea ca efect impulsionarea 
parteneriatului social la toate nive-
lurile. Întărirea rolului Confederației 
Naționale a Sindicatelor din Moldo-
va și al Confederației Naționale a 
Patronatului din Republica Moldova 
în procesul de elaborare și adoptare 
a proiectelor de acte normative din 
domeniile muncii și social-econo-
mic, creșterea eficacității activității 
Comisiei naționale pentru consul-
tări și negocieri colective. p.5
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