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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

În mișcarea sindicală, organizația 
primară este structura de bază

Bunăstarea şi siguranţa ar putea fi 
doar în marea familie europeanăp.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

Bunele practici  
din Danemarca, 
preluate de 
sindicaliștii noștri 
Lipsa forței de muncă ca-
lificată, migrația specialiș- 
tilor în străinătate, nive-
lul insuficient de instruire 
și salarizare, nivelul înalt 
al economiei informale, 
oportunități minime pen-
tru tineri – sunt doar câteva 
din problemele enumerate, 
recent, în cadrul unui ateli-
er de lucru cu participarea 
experților de la organiza- 
ția sindicală 3F din Dane-
marca.

Dialog 
Ghenadie DONOS: 

„În regiunea  
din care facem  
parte există  
multe similitudini 
în sistemul 
educațional” 

Consultațiile  
economistului și  
ale juristului

Sindicaliștii, 
familiarizați cu 
modificările în 
legislația muncii
Peste o sută de lideri și 
activiști sindicali din 16 ra-
muri de activitate din rai-
onul Cahul, sindicaliști din
educație, agricultură, admi-
nistrație publică, sănătate, 
au participat la un seminar 
de instruire. 

Prin acest document, au fost obținute drepturi care nu doar protejează, 
dar și motivează angajații

La Anenii Noi, a fost semnată
Convenţia colectivă de nivel teritorial
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Galina MUNTEANU,
g.munteanu@vocea.md

După mai multe runde de nego-
cieri și consultări, recent, partenerii 
sociali din raionul Anenii Noi – vor-
bim despre consiliul raional, sindi-
cate și patronate – au semnat Con-
venţia colectivă (nivel teritorial). 
Prevederile actului au fost negoci-
ate în cadrul şedinţei Comisiei teri-
toriale pentru consultări şi negoci-
eri colective. Documentul stabileşte 
principiile generale de reglementa-

re a raporturilor de muncă şi a celor 
social-economice, dezvoltarea par-
teneriatului social, regimul de mun-
că şi de odihnă, acesta fiind valabil 
pentru perioada 2022-2026.

„În baza acestei convenții am 
obținut foarte multe facilități 
pentru membrii de sindicat, e un 
pas înainte pentru îmbunătățirea 
drepturilor social-economice ale 
salariaților din raion”, ne-a spus 
ferm Daria Bostan, reprezentanta 
Confederației Naționale a Sindica-
telor din Moldova (CNSM)  în raio-
nul Anenii Noi. 

„În baza acestei convenții vor fi 
efectuate modificări în contractele 
colective de muncă și vor fi înche-
iate noi contracte, care să apere 
și mai mult interesele oamenilor. 
Vreau să vă spun că am obținut 
prin negocieri multe facilități pen-
tru salariații noștri. Ne-am susținut 
reciproc. Fiecare chestiune, propu-
nere a fost discutată, uneori poate 
mai dur, dar am ajuns la un numi-
tor comun. Chiar dacă sindicatele 
se află într-o situație dificilă, de 
altminteri, cum este acum în toată 
Republica Moldova, vreau să cred 

că parteneriatul social la noi în rai-
on se va îmbunătăți și mai mult. 
Toate problemele care apar pot fi 
soluționate mai ușor doar împre-
ună, doar prin eforturi comune”, a 
menționat, pentru „Vocea poporu-
lui”, Daria Bostan. 

„De altfel, raionul Anenii Noi poa-
te fi un model și pentru alte raioa-
ne, partenerii sociali de aici au dat 
dovadă de maturitate, înțelegere, 
conlucrare și au ajuns să semneze  
un document foarte bine struc-
turat”, a relevat Sergiu Sainciuc, 
vicepreședinte al CNSM.  
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