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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

Sindicatele au lansat propuneri 
de modificare a unor legi importante

Viitorii lucrători medicali însușesc 
ABC-ul privind apărarea drepturilor 

p.2 p.4

ABONEAZĂ-TE
la „VOCEA POPORULUI"

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

Actual

Sistemul  
de învățământ,  
în mare penurie  
de profesori 
Lipsa cadrelor, îndeosebi  
a celor tinere, în școli, îm-
bătrânirea corpului pro-
fesoral, salariile mici, con-
dițiile de muncă - rămân a 
fi subiecte importante pe 
agenda dialogului social 
de toate nivelurile.

Întrevedere  
cu premierul  
Natalia Gavrilița
Conducerea CNSM, repre-
zentată de președintele 
Igor Zubcu și de vicepre-
ședintele Sergiu Sainciuc, 
și delegația de la Biroul 
Organizației  Internaționa-
le a Muncii, condusă de 
Maria Helena Andre, au 
avut, pe 6 septembrie, o 
întrevedere cu premierul 
Natalia Gavrilița.

Angajații  
din sistemul gaze 
și-au măsurat  
puterile la sport
În perioada 2-4 septem-
brie curent, s-au desfă-
șurat competițiile la mai 
multe probe sportive 
în cadrul Spartachiadei  
FSCRE, ediția a XXVIII-a,  
și al Spartachiadei SA 
,,Moldovagaz”, ediția a 
XVIII-a.

Organizațiile sindicale au un rol important în procesul de aderare 
la Uniunea Europeană

A fost semnat un document care va 
intensifica și mai mult relațiile cu OIM
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Natalia HADÂRCĂ,
n.hadarca@vocea.md

Confederația Națională a Sin-
dicatelor din Moldova își inten-
sifică colaborarea cu Organizația 
Internațională a Muncii prin sem-
narea unei Declarații comune de 
cooperare pentru anii 2022-2023. 
Documentul a fost semnat de că-
tre Igor Zubcu, președintele Con-
federației Naționale a Sindica-
telor din Moldova, și Maria He-
lena Andre, directoarea Biroului 
Organizației Internaționale a Mun-

cii pentru Activitățile Lucrători-
lor pentru Europa și Asia Centrală  
(ILO-ACTRAV), în prezența mem-
brilor Comitetului Confederal al 
CNSM. 

Declarația comună țintește îm-
bunătățirea muncii decente și a 
justiției sociale în Republica Mol-
dova și vizează în mod expres pro-
movarea drepturilor salariaților în  
domeniul muncii, sporirea capa-
cităților instituționale ale organi-
zațiilor sindicale, implementarea 
Obiectivelor de Dezvoltare Dura-
bilă, asigurarea politicilor incluzive, 
măsuri de stimulare a creării de noi 

locuri de muncă, combaterea eco-
nomiei informale.

Maria Helena Andre, directoa-
rea ILO-ACTRAV, a avut o între-
vedere cu conducerea CNSM și 
cu președinții centrelor sindicale 
național-ramurale, fiind însoțită de 
Sergejus Glovackas, ofițer de birou 
al ILO-ACTRAV, Magnus Berge, spe-
cialist principal ILO-ACTRAV, Oficiul 
din Budapesta, și Ala Lipciu, coor-
donatoare OIM în Moldova. Dom-
nia sa a apreciat aportul substanțial 
al sindicatelor din Republica Mol-
dova în procesul de gestionare a 
crizei refugiaților ucraineni, care 

au oferit toată asistența necesară, 
mulți dintre aceștia fiind cazați la 
sanatoriile din gestiunea CNSM.

În cadrul întrevederii, părțile au 
discutat despre situația în domeniul 
parteneriatului social din Republica 
Moldova și evoluțiile înregistrate 
în procesul de negocieri cu pri-
vire la stabilirea salariului minim, 
situația social-economică din țară și 
acțiunile partenerilor sociali în ve-
derea susținerii populației afectate 
de criza economică, prevederile no-
ului Program de țară privind munca 
decentă pentru anii 2021-2024 și 
implementarea acestuia.

Pe 9 septembrie 
este Ziua profesională 
a avocatului.
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