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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

CNSM pledează pentru dreptul 
fiecărui om la un trai decent

Neînțelegerile de ordin politic 
au lăsat profesorii fără salarii p.3 p.4

ABONEAZĂ-TE
la „VOCEA POPORULUI"

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

Actual

Cooperare 
internațională 
În perioada 6–7 octombrie
curent, conducerea Confe-
derației Naționale a Sindi-
catelor din Moldova a parti-
cipat la lucrările Conferinței 
internaționale „Rolul sindi-
catelor în valorificarea trans-
formărilor digitale pentru 
dezvoltarea pieței muncii și 
asigurarea muncii decente”, 
care s-a desfășurat la Almatî, 
Kazahstan.

În dezacord  
cu opțiunile  
guvernării  
care afectează  
drepturile 
angajaților  
Avizul CNSM la proiectul de 
lege privind modificarea Co-
dului muncii, în vederea unor 
reglementări speciale pentru 
microcompanii  a fost expe-
diat Ministerului Economiei  
și Cancelariei de Stat.

Interviu 
Roman COJUHARI: 
„Conducerea azi 
este, mâine nu-i,  
dar sindicatul  
e acel nucleu  
ce menține  
colectivul”

Politica europeană vorbește de economia socială de piață, 
la noi se discută doar de economia de piață

Sindicalism fără frontiere: Chișinău 
și București, mai aproape ca oricând 

p.2

Ilie LUPAN,
i.lupan@vocea.md

Fără îndoială, evenimentul săp-
tămânii (poate că și al lunii – deși 
putem scruta mai optimist viitorul), 
care s-a consumat miercuri în incin-
ta Casei Sindicatelor, a fost semna-
rea Acordului de colaborare între 
Confederația Națională a Sindica-
telor din Moldova și Confederația 
Națională Sindicală din România 
„Cartel ALFA”, valabil în perioada 
2022–2026. 

Igor Zubcu, președintele CNSM, 

gazda evenimentului, făcând pre-
zentarea oaspetelui, Bogdan Hossu, 
președintele CNSR „Cartel ALFA”, a 
relevat că, în contextul procesului 
de integrare a Republicii Moldova 
în Uniunea Europeană, o relație de 
prietenie evoluează într-o relație 
de integrare a mișcării sindicale din 
România și din R. Moldova, care e 
în beneficiul ambelor părți. Domnia 
sa l-a rugat pe Bogdan Hossu să 
împărtășească din experiența Ro-
mâniei în procesul de integrare în 
UE, dar și despre procesul de inte-
grare a mișcării sindicale române în 
structurile sindicale europene. 

Bogdan Hossu, care e un lider 
sindical puternic în România de 
vreo 30 de ani, nu e numai un foar-
te bun orator, dar s-a dovedit a fi 
și un fel de „enciclopedie ambulan-
tă”, care a captat atenția membrilor 
Comitetului Confederal al CNSM 
timp de mai bine de o oră și ju-
mătate, relatând într-un limbaj viu, 
presărat cu glume, despre situația 
din România, dar și din unele țări 
europene la capitolul mișcarea sin-
dicală, salarizare, drepturile omului, 
politicile statelor europene ce țin de 
salarii și pensii, dar și despre politi-
cile promovate de unele corporații 

internaționale, adesea contrar bu-
nului simț și drepturilor inalienabile 
ale angajaților din țările unde își au 
filiale. De asemenea, domnia sa a 
răspuns la o serie de întrebări adre-
sate de membrii Comitetului Confe-
deral al CNSM, susținând un dialog 
interactiv interesant.

Liderul sindical de la București 
a afirmat chiar din capul locului că 
un om informat face cât doi și a po-
vestit despre ceea ce se întâmplă  
în România în plan social și des-
pre rolul sindicatelor în apărarea 
salariaților. 

Pe 17 octombrie 
este Ziua Internaționala 
pentru eradicarea  
sărăciei; 
pe 19 octombrie - 
Ziua Lucrătorului 
Justiției; 
pe 20 octombrie – 
Ziua profesională 
a statisticianului.
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