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Locul sindicatelor din R. Moldova
este în marea familie a Uniunii Europene

PUBLICAŢIE PERIODICĂ A CONFEDERAŢIEI
NAŢIONALE A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Procesul de instruire, o preocupare
a Consiliului Educațional al CNSM
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Actual
Sergejus GLOVACKAS:

„Poți fi în UE doar
dacă respecți
acordurile
internaționale”
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Concursul
„Cel mai bun
sindicalist al
anului de studii”

Pe 8 septembrie curent,
Consiliul Raional Orhei al
FSEȘ a desfăşurat Gala laureaţilor concursului „Cel
mai bun sindicalist al anului de studii”, care a ajuns
la a cincea ediţie.
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Unde este sport,
este și sănătate

Circa 600 de lucrători
medicali, reprezentanți ai
instituțiilor medicale republicane, municipale, raionale, farmaceutice și de
învățământ au participat,
în perioada 9-11 septembrie, la cea de-a XXXIV-a
ediție a Spartachiadei lucrătorilor din domeniul
sănătății.
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Pe 19 septembrie
este Ziua lucrătorului
aviației civile;
pe 22 septembrie –
Ziua fără transport.
În a treia sâmbătă
a lunii septembrie
marcăm Ziua lucrătorului
din silvicultură;
în a treia duminică –
Ziua lucrătorului
din sfera protecției
sociale a populației.

„Ați putea fi săraci economic, dar sunteți
bogați prin oamenii pe care îi aveți”
CNSM are o conducere nouă, capabilă, care poate să asigure
coeziunea și să recâștige încrederea societății
Săptămâna trecută, o delegație a
Biroului OIM pentru Activitățile
Lucrătorilor (ILO-ACTRAV) a
efectuat o vizită de câteva zile
în R. Moldova și a avut mai multe întrevederi cu conducerea
CNSM, precum și cu oficiali de
la guvernare. Din delegație au
făcut parte Maria Helena Andre,
directoarea ILO-ACTRAV, Sergejus Glovackas, ofițer de birou al
ILO-ACTRAV, Magnus Berge, specialist principal ILO-ACTRAV, Oficiul din Budapesta. Vă oferim în
continuare un interviu cu Maria
Helena Andre.

– Doamnă Maria Helena Andre,
ați putea să ne dezvăluiți, succint,
care sunt obiectivele, prioritățile
OIM la ora actuală, într-o lume plină de contradicții și de conflicte?
– Primul obiectiv-cheie al OIM este
realizarea justiției sociale. Aceasta
trebuie să fie implementată în baza
unui dialog social solid. Este nevoie
de a soluționa problema privind
inegalitățile care există în țările noastre. E necesar de a soluționa problema decalajelor din perspectiva muncii decente. Mă refer atât la crearea
locurilor de muncă, cât și la calitatea

acestora. Este vorba și de promovarea și respectarea standardelor OIM
și a drepturilor angajaților. Avem în
vedere și accesul la protecția socială
universală, așa cum zicem noi, de la
naștere și până la moarte. Aici este
vorba de parteneriate sociale solide, de guverne puternice, care ar
avea capacitatea să lucreze împreună, ținând seama de faptul că lumea
actuală nu este una statică. Trăim
într-o lume dinamică și, în același
timp, periculoasă. Actualmente, pe
piața muncii există grupuri foarte
dezavantajate. În plus, ne aflăm și în
contextul unui război în regiune. Dar

ABONEAZĂ-TE
la „VOCEA POPORULUI"

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

trebuie să conștientizăm că impactul acestui război asupra cetățenilor
simpli se va resimți la nivel global. Ne
confruntăm cu mai multe crize: energetică, alimentară, macroeconomică.
Și nu au dispărut vechile provocări
care au existat întotdeauna. Problema
demografică, dificultățile tehnologice, digitale și cele legate de mediu.
OIM acordă atenție tuturor acestor
aspecte. Dacă e să ne reamintim că
timp de doi ani ne-am confruntat cu
covidul, abia începem să ne redresăm
economiile. Noi dorim să fim și mai
buni. Dar pentru aceasta este esențial
să avem pace.
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