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ZIAR NAŢIONAL

p.2
Înaltă apreciere și recunoștință
pentru angajații din sistemul medical

PUBLICAŢIE PERIODICĂ A CONFEDERAŢIEI
NAŢIONALE A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

„Conferința OIM:
Lumea nu va mai fi cum a fost”
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Actual
Activitatea
Comitetului
sectorial
din construcţii,
apreciată
de autorități

Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel
Spatari, a oferit conducerii
Comitetului sectorial pentru formare profesională
în ramura construcţiilor
Diplomă de Gratitudine,
pentru activitate prodigioasă.
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Instruirea
liderilor sindicali,
o prioritate

Federația „Sindindcomservice” din Moldova a organizat recent, în incinta
Institutului Muncii, seminarul de instruire cu
tema „Managementul sindical”.
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Ne confruntăm
cu provocări
demografice

Estimările arată că până în
anul 2040 populația Republicii Moldova va scădea până la 1,7 milioane,
o reducere cu 34,5% în
comparație cu anul 2018.
p.7
Pe 22 iunie este
Ziua comemorării
victimelor fascismului;
pe 23 iunie - Ziua
Suveranității și Ziua
funcționarului public.
În a treia duminică
a lunii iunie este Ziua
lucrătorului medical
și a farmacistului.
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Comitetul Confederal al CNSM
a aprobat mai multe hotărâri importante
Liderii sindicali au trasat prioritățile pentru a doua jumătate a anului
Ilie LUPAN,
i.lupan@vocea.md

Comitetul Confederal al CNSM
s-a reunit, joi, într-o ședință ordinară, în care a discutat și a aprobat mai multe chestiuni incluse pe
ordinea de zi.
În hotărârea aprobată pe marginea chestiunii cu privire la propunerile CNSM la politica fiscală
și vamală pentru anul 2023, se
arată că, în scopul asigurării respectării drepturilor și intereselor
social-economice și de muncă ale

salariaților, membri de sindicat,
Comitetul Confederal al CNSM ia
act de propunerile CNSM la politica fiscală și vamală pentru anul
2023, care se remit Ministerului
Finanțelor, Ministerului Muncii și
Protecției Sociale și Ministerului
Sănătății.
De asemenea, membrii Comitetului Confederal au aprobat propunerile CNSM la Planul de activitate al Comisiei naționale pentru
consultări și negocieri colective
pentru semestrul II al anului 2022,
care urmează să fie remise structurii respective.

Una dintre cele mai importante chestiuni dezbătute de
Comitetul Confederal a fost cea
cu privire la Planul de activitate
al CNSM pentru semestrul II al
anului 2022. Acesta prevede, între altele, proiecte care urmează
a fi examinate la ședința Consiliului General al CNSM din luna
noiembrie, precum și la ședințele
Comitetului Confederal din lunile ce urmează. Iar acestea înglobează câteva zeci de chestiuni
importante, cum ar fi amendamentele CNSM la proiectele
de legi, organizarea tratamentu-
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lui balneosanatorial, combaterea
ocupării informale, modificarea
şi completarea Codului muncii,
conlucrarea cu Guvernul, cu Confederaţia Naţională a Patronatului
din Moldova, cu Comisia națională
pentru consultări şi negocieri colective, cu comisiile parlamentare,
cu alte structuri bi- şi tripartite
etc.
De asemenea, membrii Comitetului Confederal al CNSM au
aprobat unele chestiuni ce țin de
viața sindicală internă și de relațiile cu unele organisme internaționale și de conlucrarea cu acestea.

