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ZIAR NAŢIONAL

Finanțarea instituțiilor medicale:
lacune legislative și administrative
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PUBLICAŢIE PERIODICĂ A CONFEDERAŢIEI
NAŢIONALE A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

CFM a achitat toate datoriile
și majorează salariile angajaților
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Actual
Provocările
mișcării sindicale
la nivel regional,
abordate de PERC

Președintele CNSM, Igor
Zubcu, a participat în
această săptămână la lucrările celei de-a 18-a ședințe extraordinare a Comitetului Executiv ITUC-PERC,
care a avut loc la Bruxelles,
Belgia.
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Salariul
minim pe țară
de 1000 de lei,
neconstituțional

Curtea Constituțională a
decis: salariul minim lunar
nu trebuie să fie mai mic
decât minimul de existență
pentru o persoană aptă de
muncă.
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Situația
refugiaților din
Ucraina, analizată
cu reprezentanții
CNSM

De la începutul războiului
în Ucraina și până în prezent, la cele trei sanatorii
care se află în gestiunea
Confederației Naționale a
Sindicatelor din Moldova
au trecut pragul peste 27 de
mii de refugiați ucraineni.
p.5
Pe 30 iunie este
Ziua concurenței.
În ultima sâmbătă
a lunii iunie
se consemnează
Ziua inventatorului
și raționalizatorului
și Ziua absolventului;
în ultima duminică este
Ziua portului popular.

Perspectivele de afiliere a CNSM
la ETUC au fost discutate la Bruxelles
Aderarea CNSM la familia sindicatelor europene, la fel de importantă
ca și integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană
Natalia HADÂRCĂ,
n.hadarca@vocea.md

Lumea evoluează în ritm alert
și ceea ce ieri părea de domeniul
imaginației astăzi devine o realitate intrinsecă. Integrarea economică, politică și, nu în ultimul rând,
socială au devenit acțiuni logice,
necesare, în pofida pandemiei care
a răvășit întreaga lume sau războiului care a devastat țara vecină.
Ba mai mult, se pare că acestea au
servit drept imbold la coeziune,
la solidaritate umană.

Evenimentele care au avut loc în
ultimul timp în spațiul european,
printre cele mai notorii numărându-se cea de-a 110-a Conferință
Internațională a Muncii, de la Geneva (Elveția), și cea de-a 18-a ședință
extraordinară a Comitetului Executiv al ITUC-PERC, de la Bruxelles
(Belgia), la care au participat liderii
CNSM, au demonstrat nu numai
atașamentul sindicaliștilor noștri
la valorile europene, ci și deschiderea organismelor internaționale
pentru o conlucrare fructuoasă cu
sindicatele din Republica Moldova.

Președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova,
Igor Zubcu, a rostit miercuri,
22 iunie, un discurs de la tribuna
centrală a celei de-a 18-a ședințe
extraordinare a Comitetului Executiv al ITUC-PERC (Consiliul Regional Pan–European al Confederației
Internaționale a Sindicatelor), care
s-a desfășurat săptămâna aceasta
la Bruxelles, Belgia.
Domnia sa a vorbit despre
importanța afilierii CNSM la Confederația Europeană a Sindicatelor (ETUC), demersurile în acest
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sens fiind susținute de conducerea
ETUC.
Liderul sindical a precizat că, la
ședința Comitetului Confederal al
CNSM din 16 iunie curent, președinții centrelor sindicale naționalramurale au accentuat necesitatea
afilierii CNSM la ETUC, organizație
care are misiunea de a încuraja
unitatea europeană, pacea și stabilitatea, permițând salariaților și
familiilor acestora să se bucure de
drepturi civile, sociale și de angajare, în conformitate cu standardele
europene.
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