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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

Problema de bază în instituțiile 
educaționale, lipsa cadrelor didactice 

Schimb de bune practici între sindicaliști 
de pe ambele maluri ale Prutului 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

Sindicatele cer mai 
multă protecție 
pentru polițiști
În lumina acțiunilor recen-
te, observăm că polițiştii nu 
sunt ascultaţi la cererile lor 
legale, li se opune rezistență, 
legea este încălcată în mod 
deschis.

Reuniune  
internaţională  
a sindicatelor  
din silvicultură
Evenimentul a reunit de-
legații din direcțiile silvice
județene, o delegație a Fe-
deraţiei Sindicatelor din Sil-
vicultură „Sindsilva”, dar şi 
alți colegi de breaslă, repre-
zentanţi din Spania, Ungaria, 
Turcia și Ucraina.

Consultațiile  
economistului și 
ale juristului

Dialog
Ion Vicol, președintele 
raionului Anenii Noi: 
„Este o perioadă 
grea, dar trebuie 
să reușim să ieșim 
cu bine din 
această criză”

Lumea a încetat să mai fie o realitate obiectivă, iar sindicatele 
ar trebui să se adapteze din mers

Comitetul Executiv al ITUC-PERC a făcut 
o radiografie a situației din regiune

p.2

Ilie LUPAN,
i.lupan@vocea.md

Lumea e în continuă schimba-
re și ceea ce până mai ieri părea 
de domeniul SF, ceva ireal, astăzi 
ne cutremură prin cruzimea și 
iraționalitatea unor acțiuni mon-
struoase care sunt pe punctul de a 
scufunda societatea, prosperitatea 
la care s-a ajuns prin muncă asiduă 
și disciplină timp de decenii, chiar 
și în țările avansate, într-un haos. 

„Continentul european a trecut 
prin mari probleme sociale, poli-
tice și economice. Lumea a înce-
tat să mai fie o realitate obiectivă,  
mai întâi odată cu declanșarea răz-
boaielor hibride, apoi – cu operații 
militare desfășurate pe teritorii în-
tinse. Optimismul prudent privind 
refacerea după criza socială și sa-
nitar-medicală provocată de Covid 
s-a redus la zero în februarie, când 
Rusia a invadat Ucraina”. 

Alineatul de mai sus nu e ex-
tras dintr-un comentariu politic din  

presa de la noi sau din Europa, ci e 
un fragment din raportul prezentat 
de Irakli Petriashvili, președintele 
PERC, la cea de-a 19-a reuniune  
a Comitetului Executiv ITUC-PERC 
(Consiliul Regional Pan-European 
al Confederației Internaționale  
a Sindicatelor), care s-a desfășu- 
rat zilele trecute la Bruxelles, Bel-
gia.

La lucrările reuniunii a participat 
și Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al 
Confederației Naționale a Sindica-
telor din Moldova (CNSM). 

Irakli Petriashvili și Luca Visen- 
tini, secretar general al PERC, au 
comunicat viziunea și poziția PERC 
cu privire la criza energetică, eco-
nomică și socială, provocările  
legate de securitatea în Europa, 
campaniile demarate de PERC pri-
vind sănătatea și securitatea la  
locul de muncă, acțiunile de soli-
daritate sindicală îndreptate spre 
susținerea refugiaților din Ucraina, 
impactul reformelor în domeniul 
legislației muncii demarate în mai 
multe țări membre ale PERC.

Pe 30 octombrie 
este Ziua radioului 
național; 
în ultima sâmbătă 
a lunii octombrie  -  
Ziua națională 
„Un arbore pentru 
dăinuirea noastră”;
 în ultima duminică – 
Ziua automobilistului.
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