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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

Federația „Sindsilva” și-a trasat 
prioritățile pe următorii cinci ani 

Sindicaliștii din comunicații și-au 
demonstrat performanțele sportive
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ABONEAZĂ-TE
la „VOCEA POPORULUI"

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

Actual

Igor ZUBCU, 
președintele CNSM: 

„Revigorarea  
dialogului social, 
a relațiilor  
cu structurile 
sindicale 
internaționale 
constituie cheia 
succesului” 

Sindicaliștii  
moldoveni  
și polonezi din 
poliție își extind 
colaborarea 
Recent, Sindicatul „Demni-
tate”, organizaţie membră  
a Federaţiei Sindicatelor 
din Moldova „Sindlex”, a 
fost vizitat de preşedintele 
Sindicatului poliţienesc din 
Polonia.

Concursul  
Naţional cel mai 
bun în „Haute 
Couture” 
Federaţia Sindicatelor Lu-
crătorilor din Industria 
Uşoară, în comun cu Cen-
trul de Excelență în Indus-
tria Ușoară, în colaborare 
cu parteneri economici din 
domeniu, a organizat Con-
cursul Naţional cel mai bun 
în „Haute Couture”. 

Discriminarea femeii în ceea ce privește remunerarea muncii 
trebuie înlăturată 

Raporturile de muncă și asigurările 
sociale, discutate cu oficiali ai OIM

Galina MUNTEANU,
g.munteanu@vocea.md

Politicile promovate de Confe-
derația Națională a Sindicatelor din 
Moldova (CNSM), dar și reușitele 
obținute în domeniul muncii, feno-
menul muncii la negru, dar și criza 
refugiaților ucraineni și suportul 
acordat de autorități și reprezen-
tanții societății civile, inclusiv sindi-
cate, au fost discutate zilele trecute
în cadrul unei întrevederi a lide- 
rilor CNSM cu Maria Jose Chamorro, 
specialistă în domeniul egalității de 

gen și economiei formale în cadrul 
oficiului Organizației Internaționa- 
le a Muncii (OIM) din Budapesta. 

Aceasta a efectuat o vizită de 
lucru în Republica Moldova, în tim-
pul căreia a avut mai multe întreve-
deri cu responsabili în domeniu din  
țară. În acest sens, au fost identifi-
cate unele sfere comune de colabo-
rare, unde OIM ar putea să se impli-
ce și să ofere suport.

La întâlnirea cu reprezentanții 
CNSM a participat și Ala Lipciu, co-
ordonatoare națională a Organizației 
Internaționale a Muncii în Republica 
Moldova.

În discursul său, președintele 
CNSM, Igor Zubcu, s-a referit la 
politicile aprobate și promovate de 
confederație în asigurarea echili-
brului de gen în sfera muncii, la pro-
punerile de modificare a legislației  
din domeniul muncii, la reușitele, 
dar și la unele probleme care se 
perpetuează de la un an la altul și 
care se află mereu pe agenda sin-
dicatelor. 

„Vreau să vă mulțumesc pentru 
expertiza OIM ce ține de analiza 
legislației muncii pe diferite dome-
nii, pe care ne-o oferiți sistematic.  
Egalitatea de gen se regăsește 

printre prioritățile Strategiei CNSM 
pentru anii 2022-2027. Este vorba, 
înainte de toate, de promovarea 
egalității de gen, de aplicarea prin-
cipiului remunerării egale, fără dis-
criminare, pentru femei și bărbați. 
Dacă e să ne referim la anul 2021, 
potrivit unui studiu, femeile au ri-
dicat salarii mai mici decât bărbații, 
în medie cu circa 13 la sută. Este un 
indicator alarmant pentru noi. Aces-
te discrepanțe la salarii vor duce in-
direct și la discrepanțe între pensii,  
la femei și bărbați”, a menționat  
Igor Zubcu. 
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Pe 31 mai este Ziua 
mondială fără tutun. 
Pe 1 iunie – Ziua 
ocrotirii copilului. 
În ultima duminică 
a lunii mai 
este Ziua Nistrului.
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