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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

Comisia pentru negocieri colective 
a discutat chestiuni arzătoare 

Consiliul  Federației „Sindindcomservice” 
a făcut totalurile anului 2022p.4 p.5

Actual

Interviu 
Igor ZUBCU: 

„Obiectivul major 
este să fortificăm  
imaginea sindicatelor  
și rolul organizațiilor  
sindicale primare  
în sistem”

Asociația  
Veteranilor 
aduce plusvaloare 
mișcării sindicale

Sindicatele au fost și sunt în slujba membrilor de rând, 
luptând pentru respectarea drepturilor lor

2023 – un an de cotitură pentru 
mișcarea sindicală din Moldova

Pe 15 ianuarie este Ziua 
comemorării lui Mihai  
Eminescu și Ziua 
Națională a Culturii; 
pe 17 ianuarie - 
Ziua Diplomatului. 

Ilie LUPAN,
i.lupan@vocea.md

Obiectiv   

Comisia Națională 
pentru Integrare în 
UE a avut o ședință

p.2-3

p.10

Recent, a avut loc adunarea 
generală a Asociației Vete-
ranilor Sindicaliști, unde au 
fost puse în discuție mai 
multe chestiuni de ordin 
organizatoric și unele vitale
pentru membrii organiza-
ției.

Modificarea  
unor articole  
din Codul muncii  
ar afecta drepturile 
angajaților
Experții de la CNSM au ela-
borat un Aviz la proiectul de 
Lege pentru modificarea și 
completarea unor acte nor-
mative (facilitarea activității 
mediului de afaceri), care a 
fost expediat autorităților 
statului. 

p.5

Dacă este adevărat că nimic nu este 
în repaus, totul se mișcă, totul vibrea-
ză în evoluția sa, totul este spirit, uni-
versul este mintal, nu ar trebui să ne 
mire că și sindicatele aveau nevoie de 
o schimbare în spirit, în mentalitate. 
Fiindcă, până la urmă, cauza și efectul 
au o explicație: ceea ce este sus este și 
ceea ce este jos, ceea ce este jos este și 
ceea ce este sus… Cu alte cuvinte, ma-
sele și vârfurile alese de aceste mase 
sunt interdependente, iar de conlucra-
rea dintre acestea depinde cum evo-
luează în general societatea, stările de 

spirit din sânul societății, organizarea 
și funcționarea mecanismelor, bunăs-
tarea tuturor. 

Membrii de rând ai sindicatelor 
sunt, de fapt, sarea pământului, talpa 
țării. Fără ei nu ar exista nici un fel de 
șefi, fie aceștia funcționari de stat sau 
lideri sindicali. Unii șefi, pare-se, s-au 
inspirat de la Ludovic al XIV-lea, căruia 
i se atribuie fraza: „Statul sunt eu”. De 
fapt, statul suntem noi, cei mulți, care 
i-am ales pe deputați, pe liderii locali 
sau naționali. Întrebarea sacramentală 
care se impune este: oamenii de rând 
sunt pentru stat (se află în slujba sta-
tului) sau statul este (trebuie să fie) în 
slujba oamenilor? Păstrând proporțiile, 
la fel e și în sindicate. Numai că aici lu-

crurile sunt dovedite și destul de clare: 
sindicatele întotdeauna au fost și sunt 
în slujba membrilor de rând, îi sprijină, 
îi ajută în activitatea lor, să le fie res-
pectate drepturile legitime. 

Confederația Națională a Sindica-
telor din Moldova a proclamat anul 
2023 drept anul organizațiilor sindi-
cale primare și a elaborat un plan de 
acțiuni privind implementarea cam-
paniei „Organizația primară – energia 
mișcării sindicale”. Obiectivul general 
al acestei campanii este sporirea rolului 
și a potențialului organizațiilor sindica-
le primare în asigurarea drepturilor și 
garanțiilor salariaților, membri de sin-
dicat. 

Un interviu la temă citiți în pag. 2-3.

ABONAREA
CONTINUA2023

Abonament:   1 lună - 25,80 lei; 3 luni - 77,40 lei; 12 luni - 283,80 lei. 

Igor Zubcu, președintele 
CNSM, a participat la șe-
dința Comisiei Națio- 
nale pentru Integrare  
Europeană, convocată pe  
11 ianuarie, de preșe-
dinta Maia Sandu.

Comisia a evaluat modul 
de realizare a Planului de 
acțiuni pentru îndeplinirea 
celor nouă recomandări fă-
cute de Comisia Europeană 
la acordarea statutului de 
țară candidată Republicii 
Moldova. 

Membrii comisiei au fost 
informați despre faptul că, 
din cele 35 de acțiuni care 
urmau să fie implementa-
te până la sfârșitul lui 2022, 
16 sunt realizate și nouă se 
află la etapa finală. Printre 
acțiunile realizate se numă-
ră adoptarea de către Parla-
ment a noului Cod electoral, 
intrat în vigoare la 1 ianuarie 
curent. 

Președinta Maia Sandu 
a menționat că măsurile ră-
mase trebuie să fie finalizate 
până la sfârșitul lunii martie 
și a subliniat că este necesar 
ca toate instituțiile responsa-
bile să accelereze eforturile 
de implementare a Planului 
de acțiuni.

Precizăm că CNSM, îm-
preună cu Confederația Na-
țională a Patronatului din  
R. Moldova, au devenit mem-
bri ai Comisiei Naționale 
pentru Integrare Europeană 
la 4 august 2022.


