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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

CNSM a fost cooptată în marea familie 
a sindicatelor europene

Sindicatele doresc condiții mai bune 
pentru angajații din aeronauticăp.2 p.4

ABONEAZĂ-TE
la „VOCEA POPORULUI"

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

Actual

Lucrătorii medicali 
vor ridica salarii 
mai mari 
În luna noiembrie, lucră-
torii medicali vor primi 
salarii mai mari, după ce 
Guvernul a operat modifi- 
cări la Regulamentul pri-
vind salarizarea angaja-
ților din instituțiile medi-
cale publice.

Perfecționarea 
continuă  
a liderilor,  
o prioritate a FSLC
Federația Sindicatelor Lu-
crătorilor din Cultură a 
desfășurat, recent, la Bălți, 
seminarul cu genericul 
„Drepturile salariaților în 
atenția sindicatelor”. 

Consolidarea 
capacităților  
sindicatelor 
Circa 100 de lideri și 
activiști sindicali din UTA 
Găgăuzia au participat, 
recent, la un seminar de 
instruire, care a fost orga-
nizat de Confederația Na-
țională a Sindicatelor din 
Moldova și reprezentantul 
Confederației în UTA Gă-
găuzia.

Consultațiile  
economistului și 
ale avocatului

Sindicatele pot deveni forța motrice a societății prin instruire 
continuă și perseverență 

Prioritățile pentru următorii ani, 
aprobate de Consiliul General al CNSM
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Ilie LUPAN,
i.lupan@vocea.md

Ședința în plen a Consiliului Ge-
neral al Confederației Naționale 
a Sindicatelor din Moldova de joi,  
3 noiembrie curent, este, cu cer-
titudine, un eveniment de anver- 
gură, un jalon pentru mișcarea sin-
dicală, după Congresul IV al CNSM. 
În cadrul reuniunii, la care au par-
ticipat atât președinții federațiilor 
sindicale, cât și lideri din terito-
riu, s-a făcut o analiză amplă a 
activității desfășurate în ultimele 

patru-cinci luni, precum și s-au tra-
sat prioritățile sindicaliștilor pen-
tru anul următor, ca parte compo- 
nentă a Strategiei CNSM pentru anii 
2022-2027.

După ce au fost alese organele 
de conducere și de lucru ale Con-
siliului General, fiind adoptată ho-
tărârea cu privire la validarea îm-
puternicirilor membrilor Consiliului 
General al Confederaţiei Naţionale 
a Sindicatelor din Moldova, Igor 
Zubcu, președintele CNSM, a pre-
zentat un raport detaliat cu privire 
la activitatea realizată de CNSM 
în perioada de după Congresul 

IV al CNSM și Planul de acţiuni al 
CNSM pentru anul 2023 în vederea  
realizării Strategiei Confederaţiei 
Naţionale a Sindicatelor din Mol-
dova (anii 2022-2027). 

„Este o perioadă scurtă de după 
congres, dar am reușit să înregis-
trăm realizări notabile, și-a început 
discursul Igor Zubcu. Una dintre 
acestea este faptul că ETUC a ac-
ceptat, la 27 octombrie, afilierea 
CNSM la acest organism sindical 
european”.  

Printre subiectele reflectate, bi-
neînțeles, a trecut ca un fir roșu 
protecția salariilor și a venituri-

lor populației. „CNSM, de comun 
acord cu centrele sindicale național-
ramurale (CSNR), pornind de la 
obiectivele stabilite, a contribuit 
la sporirea veniturilor salariaților-
membri de sindicat, precum și la 
asigurarea unui salariu echitabil.  
La insistența sindicatelor, a fost mo-
dificată Legea salarizării nr. 847/ 
2002, stabilindu-se un singur sa-
lariu minim pe țară, care nu poate 
fi mai mic decât mărimea mini- 
mului de existență calculat pentru 
ultima perioadă de gestiune – 3500 
de lei”, a relevat Igor Zubcu. 

Pe 9 noiembrie 
este Ziua mondială 
a calității; 
pe 10 noiembrie – 
Ziua științei.
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