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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

CNSM propune stabilirea salariului 
minim de 5000 de lei 

Sindicatele au lansat aplicația mobilă 
„Drepturile salariaților”p.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

Conceptul  
de muncă decentă:  
drepturi și garanții
Munca decentă a fost defi-
nită şi acceptată de comu-
nitatea internaţională ca o 
muncă productivă a bărbaţi-
lor şi femeilor în condiţii de 
libertate, egalitate, securitate 
şi demnitate umană.

Lucrurile bune  
se obțin doar  
în comun 
Perioada critică din țară nu 
ocolește nici raionul Călărași. 
Probleme sunt foarte multe, 
dar sunt depășite prin dis-
cuții constructive, susține  
Gheorghe Iosob, reprezen-
tantul CNSM în raionul 
Călărași.

Interviu 
Ion Munteanu: 

„Într-o perioadă 
nefastă, am păstrat 
osatura colectivului, 
evitând fluctuația  
de cadre”

Spartachiada  
a XVII-a a FSLC 
În mod tradițional, Federaţia 
Sindicatelor Lucrătorilor din 
Cultură desfășoară, împreu-
nă cu organizațiile membre, 
Spartachiada de ramură, 
care a ajuns la a XVII-a ediție. 
Competițiile finale s-au des-
fășurat în perioada 1-2 oc-
tombrie. 

Partenerii sociali dau dovadă de coeziune și înțelegere într-o perioadă 
deloc ușoară

Salariile juste într-o lume egoistă: bunul-
simț și onestitatea trebuie să triumfe

p.2

Natalia HADÂRCĂ,
n.hadarca@vocea.md

În preajma Zilei Mondiale a 
Muncii Decente, marcată anual 
în întreaga lume la data de 7 oc-
tombrie, Confederația Națională 
a Sindicatelor din Moldova a or-
ganizat masa rotundă cu gene-
ricul „Acțiunile partenerilor so- 
ciali pentru asigurarea salariilor 
juste”.

Evenimentele din săptămâna 

aceasta, dar și cele care urmea-
ză să aibă loc în teritoriu ulterior, 
denotă că sindicatele sunt o forță 
tot mai redutabilă în societate, 
de care trebuie să țină seama 
factorii decizionali, să o consulte  
înainte de a adopta hotărâri care 
vizează întreaga societate, mai 
ales pe cei pe care îi reprezintă 
sindicatele. 

Masa rotundă a constituit, în 
opinia noastră, cel mai semnifica-
tiv indiciu al importanței pe care 
o au sindicatele  în ochii structu-

rilor internaționale, ai guvernării,  
ai partenerilor sociali. 

În discursul său, Igor Zubcu, 
președinte al Confederației Na-
ționale a Sindicatelor din Mol-
dova, a declarat: „Dacă este să  
facem o privire asupra activității 
noastre comune din 2019 până în 
prezent, putem să constatăm că 
am făcut față multor provocări, 
dar suntem în continuare presați 
de un șir de crize din regiune și 
din interiorul țării. Acest fapt ne 
determină să fim mai puternici, să 

fim la nivelul așteptărilor membri-
lor noștri de sindicat”.

În cadrul mesei rotunde, par-
ticipanții au lansat Apelul „Ac-
țiunile partenerilor sociali pen-
tru asigurarea  salariilor juste”. În 
documentul aprobat unanim sunt 
trasate un șir de priorități ale par-
tenerilor sociali care să contribuie 
la asigurarea unei munci decente 
în Republica Moldova, la remune-
rare echitabilă, la stabilitate și la 
încredere în ziua de mâine. 

Pe 9 octombrie 
este Ziua mondială 
a poștei; 
pe 15 octombrie – 
Ziua mondială 
a femeilor 
din mediul rural. 
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