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 ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

Probleme de actualitate privind protecția 
socială, discutate la CNAS 

Partenerii sociali au dezbătut 
carențe în salarizare p.2 p.3

ABONAREA
CONTINUA2023

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

Actual

Vocea femeilor 
sindicaliste  
se face tot mai 
auzită 
Comisia de Femei a CNSM a 
organizat o ședință de dare 
de seamă a activităților re-
alizate pe parcursul anului 
trecut și a trasat noi obiec-
tive pentru 2023.

Copiii vor avea  
un sejur mai  
interesant  
la „Perlele  
Nistrului” 
Graţie proiectului „Centre 
Digitale Educaționale în 
Republica Moldova”, iniţi-
at între YMCA Moldova şi 
compania HP Inc., Tabăra 
de vară pentru copii „Per- 
lele Nistrului” va beneficia 
de un lot de laptopuri per-
formante. 

Interviu
Alexei Buzu: 
„Nu putem tolera 
situația în care peste 
20 la sută din copii 
trăiesc în sărăcie”

Au crescut  
salariile în unele 
instituții  
de învățământ
Personalul din instituțiile 
de învățământ care func-
ționează în regim de auto-
gestiune financiar-economi-
că va beneficia de un spor 
lunar în valoare fixă de 1300 
de lei, începând cu luna ia-
nuarie curent. 

Sindicaliștii din Chișinău și cei din București țintesc o conlucrare 
frățească și mai strânsă

Început de bun augur: punți sindicale 
aruncate peste malurile Prutului 

Ilie LUPAN,
i.lupan@vocea.md

Vizita la Chișinău, în octombrie 
2022, a lui Bogdan Hossu, lide-
rul Confederației Naționale Sin-
dicale „Cartel ALFA”, a fost una de 
bun augur. În cadrul acelei vizite, 
Confederația Națională a Sindica-
telor din Moldova (CNSM), în per-
soana președintelui Igor Zubcu, și 
Confederația Națională Sindicală 
„Cartel ALFA” din România, în per-
soana președintelui Bogdan Hossu, 
au încheiat, pe 12 octombrie 2022, 
un Acord de colaborare pe domenii 
de interes comun. Documentul, va-

labil pentru perioada 2022–2026, a 
fost semnat în prezența membrilor 
Comitetului Confederal al CNSM.

Reamintim, în context, că Bog-
dan Hossu, într-un interviu publicat 
în „Vocea poporului”,  a declarat, 
atunci, între altele: „Susținem efor-
turile CNSM de integrare în familia 
sindicală europeană, acolo unde îi 
este locul”. 

Ei bine, în timpul întrevederii cu 
membrii Comitetului Confederal 
al CNSM, după un dialog sincer și 
consistent, Bogdan Hossu a lansat 
propunerea de a se întruni forurile 
superioare ale celor două entități 
sindicale de două ori pe an, o dată 
în România și o dată în Republi-

ca Moldova, propunere accepta-
tă unanim de liderii sindicali de la 
Chișinău.

Comunitatea de limbă, de istorie, 
de spirit și interesele profesionale 
și sociale similare, până la urmă, au 
determinat și actuala vizită în Ro-
mânia a sindicaliștilor din stânga 
Prutului. Nu-i vorbă, liderii sindicali 
de la Chișinău comunică perma- 
nent cu confrați din structurile sin-
dicale internaționale, fac schimb 
de bune practici și experiență, dar 
această vizită, cu siguranță, va pune 
bazele unei conlucrări fructuoa- 
se și de durată. Spre binele ambelor 
părți, spre binele tuturor angajaților 
de pe ambele părți ale Prutului. 

Comitetul Confederal al CNSM 
și Consiliul General al  CNS „Cartel 
ALFA” au avut, joi, o ședință comu-
nă, în care au dezbătut cele mai 
stringente și actuale probleme ale 
mișcării sindicale din spațiul româ-
nesc. Liderii sindicali au trasat, tot-
odată, prioritățile pentru perioada 
imediat următoare. Ședința comună 
a celor două entități sindicale, care 
va avea loc la Chișinău, va fi conve-
nită în cadrul acestei vizite. 

Alte materiale și detalii de la  
reuniunea și discuțiile dintre par-
tenerii din Republica Moldova și  
România veți putea citi în numărul 
următor al ziarului „Vocea popo- 
rului”. 
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