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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

Cei mai buni, distinși 
cu titlul „Maestru în TIC”

Asistentul medical, o verigă importantă 
a sistemului de sănătatep.3 p.4

ABONEAZĂ-TE
la „VOCEA POPORULUI"

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

Actual

Gastronomia  
este arta bucuriei,  
a sănătății  
și calității
Campionatul Național Gas-
tronomic pentru Juniori – 
ediția VI 2022, desfășurat 
recent la Chișinău, „a pus 
pe jar” comunitatea bucă-
tarilor, a patiserilor și bru-
tarilor juniori și seniori din 
R. Moldova. 

La CFM  
vor fi majorate  
substanţial  
salariile
Această decizie cu ade-
vărat vitală pentru colec-
tivul ÎS „Calea Ferată din  
Moldova” a fost luată,  
pe 5 mai curent, la ultima 
şedinţă a Comisiei pentru 
dialog social, la care au 
participat reprezentanţi ai 
administraţiei CFM şi ai 
Federaţiei Sindicale a Fero-
viarilor din Republica Mol-
dova. 

Conceptul  
de salariu  
minim pe țară
Salariul minim pe țară ar 
putea fi unificat pentru 
sectorul public și cel privat. 
Un proiect de lege în pro-
blema respectivă a fost ela-
borat de Ministerul Muncii 
și Protecției Sociale. 

Putem remarca un puternic dialog social între sindicate și autorități

Conducerea Comitetului Sindical European 
pentru Educație, în vizită la Chișinău

Galina MUNTEANU,
g.munteanu@vocea.md

Comitetul Sindical European 
pentru Educație (ETUCE) remarcă 
un puternic dialog între sindicate 
și autorități și apreciază eforturile 
omologilor săi din Republica Moldo-
va, ale guvernării în ceea ce privește 
gestionarea crizei refugiaților ucrai-
neni din țară. Despre aceasta a co-
municat, în una din zilele trecute, 
președintele ETUCE, Larry Flanagan, 
în cadrul unei întrevederi cu con-
ducerea Confederației Naționale a 

Sindicatelor din Moldova (CNSM), 
Igor Zubcu, a Federației Sindicale a 
Educației și Științei (FSEȘ), Ghena-
die Donos, precum și cu ministrul 
Muncii și Protecției Sociale, Marcel 
Spatari. 

Delegați și membri ai ETUCE din 
mai multe țări, în frunte cu Larry 
Flanagan, au venit într-o vizită de 
două zile la Chișinău, în țara care 
a adăpostit cei mai mulți refugiați 
ucraineni, raportat la numărul de 
locuitori. Discuțiile dintre părți s-au 
axat în special pe gestionarea crizei 
refugiaților ucraineni din Republica 
Moldova, pe problemele cu care se 

confruntă țara sub acest aspect, dar 
și pe măsurile care au fost luate de 
către autorități, sindicate pentru a 
ajuta persoanele refugiate. 

„Remarc un puternic dialog soci-
al între sindicate și autoritățile pu-
blice, între sindicate și Guvern. Este 
un lucru foarte important, pentru 
că sindicatele reprezintă muncito-
rii, oamenii care trebuie să pună în 
practică toate deciziile Guvernului, 
iar acestea din urmă să fie în inte-
resul cetățenilor. Ce am observat la 
dumneavostră este un model de di-
alog social foarte bun, pe care noi îl 
încurajăm în toate țările membri ale 

organizației noastre”, a menționat 
Larry Flanagan.

Un alt aspect important pe care 
Larry Flanagan spune că l-a remar-
cat este activitatea destul de bună 
a reprezentanților sindicatelor din 
educație. „Participă destul de activ 
la acest dialog social, ceea ce pen-
tru noi este important. Asta nu în-
seamnă că provocările sunt mai mici 
sau că problemele sunt mai puține, 
dar acest lucru duce la găsirea 
unor soluții sau a unor răspunsuri 
mult mai eficiente”, a adăugat Larry  
Flanagan. 
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La 21 mai este marcată 
Ziua mondială pentru 
diversitate culturală, 
pentru dialog 
şi dezvoltare.
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