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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

Liderii CNSM au avut discuții 
constructive cu colegi din Danemarca 

Sănătatea în muncă, subiectul 
reuniunii Comisiei de Femei a FSCRE
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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

Tinerii, motivați 
să adere  
la sindicate
Federația Sindicatelor din 
Comunicații a organizat un 
seminar de instruire pentru 
tinerii din organizațiile sin-
dicale primare cu genericul 
„Organizarea tinerilor în sin-
dicat”. 

Reorganizarea 
instituțiilor  
de învățământ 
superior 
Ministerul Educației și Cer-
cetării a anunțat demararea 
procesului de reorganizare 
a instituțiilor de învățământ 
superior, care va avea loc în-
tre perioada de absolvire a 
studiilor și începutul noului 
an de studii. 

Situația 
refugiaților,  
discutată  
de sindicaliști  
europeni 
La invitaţia Asociaţiei pentru 
lucrătorii migranţi din Polo-
nia, Diana Romanciuc, pre-
şedintele Federaţiei „Sind-
LUCAS”, a participat, recent, 
la un seminar consacrat 
problemelor refugiaţilor din 
Ucraina. 

Sindicatele au făcut un pas important spre semnarea 
Convenției colective (nivel național) și spre realizarea obiectivelor   

Comisia pentru consultări și negocieri 
colective a abordat probleme arzătoare

Galina MUNTEANU,
g.munteanu@vocea.md

Membrii Comisiei naționale 
pentru consultări și negocieri 
colective (CNCNC) s-au întru-
nit, vinerea trecută, într-o nouă 
ședință. Pe ordinea de zi au figu-
rat mai multe subiecte, între care 
informații privind îndeplinirea  
hotărârilor anterioare ale CNCNC, 
situația privind securitatea și să-
nătatea la locul de muncă, exa-

minarea proiectului Convenției 
colective (nivel național) cu pri-
vire la dezvoltarea și promovarea 
parteneriatului social, modificările 
și completările propuse la Legea 
salarizării, precum și alte chesti-
uni. 

În cadrul ședinței, Igor Ciloci, 
director adjunct al Inspectoratului 
de Stat al Muncii, a vorbit despre 
situația din domeniu, controalele 
efectuate, numărul de accidente 
de muncă, dar și despre alte pro-

bleme. În concluzie, partenerii so-
ciali s-au arătat îngrijorați de pro-
blemele semnalate în domeniu, 
dar și de numărul accidentelor de 
muncă înregistrate. 

În context, Igor Zubcu, preșe-
dintele Confederației Naționale a 
Sindicatelor din Moldova (CNSM), 
a menționat că este necesar de 
acordat o atenție sporită aces-
tui domeniu, îndeosebi pentru
că este vorba de sănătatea cetă-
țenilor. 

„E timpul ca să nu mai lup-
tăm împotriva Inspectoratului de 
Stat al Muncii, dar din oficiu să 
ne racordăm la standardele in-
ternaționale, până a avea acele 
controale cu efect de sancționare. 
Mai bine să lucrăm preventim. Ca-
litatea securității la locul de mun-
că este calitatea vieții. Cu o astfel 
de calitate, care există în prezent, 
nu avem nici o șansă să devenim 
membri ai Uniunii Europene”,  
a menționat Igor Zubcu. p.2
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Pe 2 iulie este 
Ziua comemorării 
marelui domnitor 
Ştefan cel Mare 
și Sfânt; în prima 
sâmbătă a lunii iulie 
se consemnează 
Ziua Internaţională 
a Cooperației. 
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