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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

Realizările CNSM după Congresul IV 
în domeniul protecției salariaților

Inspectoratul Muncii al Sindicatelor, 
între obiective și realizărip.3 p.5

ABONEAZĂ-TE
la „VOCEA POPORULUI"

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

Actual

Modificările  
şi completările 
operate  
în Codul muncii 
La insistența sindicatelor, o 
mare parte a propunerilor 
de modificare și comple-
tare a Codului muncii au 
fost expertizate de Biroul 
Internațional al Muncii, fapt 
care a contribuit semnifica-
tiv la revizuirea lor.

Lideri în teritoriu
Daria Bostan: 
„Faceți tot ce este 
în puterile voastre 
ca să apărați interesele 
angajaților”

Sfaturile  
economistului și 
ale avocatului

Sindicatele sunt 
gata să facă față 
unui nou val  
de refugiați
Chiar de la începutul invaziei 
rusești, CNSM a fost alături 
de refugiații ucraineni, ofe-
rindu-le spațiu de cazare și 
hrană în sanatoriile sindica-
telor. 

Pe 1 octombrie 
este Ziua internațională 
a oamenilor în etate; 
pe 5 octombrie – 
Ziua profesională 
a lucrătorilor 
din învățământ. 
În prima luni a lunii 
octombrie este 
Ziua arhitectului;
în prima sâmbătă – 
Ziua inginerului.

Modernizarea serviciilor educaționale, un imperativ al timpului

Comitetul Confederal al CNSM 
a aprobat hotărâri importante 
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Ilie LUPAN,
i.lupan@vocea.md

Ședința Comitetului Confederal 
al CNSM de miercuri s-a desfășu-
rat sub semnul bilanțului activi-
tății sindicale în ultima perioadă, 
al rolului sindicatelor la modi-
ficarea legislației și la vegherea  
respectării drepturilor și a con-
dițiilor de muncă decente ale 
salariaților. 

Chiar în debutul ședinței, Igor 
Zubcu, președintele CNSM, a fă-
cut un anunț privind sosirea la 
Chișinău, pe 11 octombrie, a unei 

delegații de sindicaliști din Româ-
nia, în frunte cu Bogdan Hossu, 
liderul Confederației Naționale 
Sindicale „Cartel ALFA”, cu care  
s-a ajuns la un acord privind coo-
perarea dintre cele două entități. 

Totodată, Igor Zubcu i-a înmâ-
nat lui Boris Babici, președintele 
Federației Sindicatelor Lucrăto-
rilor din Industria Constructoare 
de Automobile și Mașini Agricole, 
Diploma de gratitudine a CNSM 
cu ocazia împlinirii a 40 de ani de 
activitate sindicală. 

Sergiu Sainciuc, vicepreședinte 
al CNSM, a prezentat un raport 
pe marginea modificărilor și com-

pletărilor operate la Codul mun-
cii. Domnia sa a menționat că, la 
inițiativa sindicatelor, proiectul 
Codului a fost expertizat de OIM 
și de ITUC. Totodată, el a făcut o 
trecere în revistă a unor prevederi 
care au fost revizuite, altele omi-
se, dar, din păcate, au fost lăsate 
în vigoare și unele aspecte cu care 
sindicatele nu au fost de acord, 
privind drepturile angajatorului de 
a concedia salariații ș. a., chestiuni 
care au generat dezbateri aprinse 
ale membrilor Comitetului Confe-
deral.

În context, Igor Zubcu a anunțat 
că chiar azi (miercuri, n.n.) la Gu-

vern are loc o ședință, la inițiativa 
Ministerului Muncii și Protecției 
Sociale, cu intenția de a modifica 
Codul muncii în ceea ce privește 
microîntreprinderile, ședință la 
care nu au fost invitate nici sindi-
catele, nici patronatele. 

Raportorul, Sergiu Sainciuc, a 
relevat că CNSM a pregătit un aviz 
negativ în această privință și a 
anunțat că CNSM va înainta o in-
terpelare la Oficiul Avocatului Po-
porului și la Curtea Constituțională, 
prin care se va solicita interpreta-
rea modificărilor la Codul muncii 
prin prisma drepturilor omului.
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