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 ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

Cooperarea sindicatelor de pe ambele maluri 
ale Prutului capătă noi valențe

Anul 2023 va fi unul bogat în evenimente 
pentru tinerii sindicaliștip.2 p.4

ABONAREA
CONTINUA2023

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

Actual

Educația, pe bani 
puțini: despre  
ce calitate  
putem vorbi?
Ziua Internațională a Edu-
cației la Chişinău, sărbăto-
rită pe 24 ianuarie, a fost 
marcată prin demararea 
Decadei Educației, ce va in-
clude un șir de activități de-
dicate instruirii. 

Tații, încurajați 
să-și ia concediu 
de paternitate
CNAS a lansat campania „Fii 
părinte informat, cunoaște-
ți drepturile”, destinată fa- 
miliilor tinere. Astfel, în  
toate raioane vor fi organi-
zate seminare de informare 
a populației. 

Programul  
„Prima Casă”
Tot mai puține tinere familii 
aleg să-și procure casă prin 
intermediului programului 
„Prima Casă”. În anul tre-
cut au fost procurate doar  
529 de locuințe. 

Fortificarea legăturilor sindicale între centru și organizația primară 
este misiunea nobilă a tuturor

Este important ca Ghidul să ne ajute 
să soluționăm eficient orice problemă 

Anatol FIȘER,
a.fiser@vocea.md

Pe 3 noiembrie 2022, la ședința 
Consiliului General, Confederația 
Națională a Sindicatelor din Mol- 
dova a declarat 2023 Anul organi-
zațiilor sindicale primare, care con-
stituie temelia mișcării sindicale. 
Totodată, a fost inițiată și elabo-
rarea unui plan de acțiuni privind 
implementarea campaniei cu gene-
ricul „Organizația primară – energia 
mișcării sindicale”. 

În acest context, CNSM a organi-
zat, pe 24 ianuarie curent, un Atelier 

de lucru în vederea consolidării și 
impulsionării activității organizațiilor 
sindicale primare la nivel național. 
În cadrul evenimentului, la care au 
participat conducerea Confederației, 
președinți și specialiști de la centrele 
sindicale național ramurale, au fost 
discutate mai multe chestiuni or-
ganizatorice cu privire la campania 
respectivă. Dezbaterile s-au axat, în 
temei, pe perfectarea Ghidului lide-
rului organizației sindicale primare, 
bazele căruia au fost puse de un 
grup de specialiști, condus de Lilia 
Franț, vicepreședintă a CNSM.

Prezent la eveniment, Igor Zubcu, 
președintele Confederației Națio-

nale a Sindicatelor din Moldova, a re-
iterat că obiectivul general al acestei 
acțiuni importante, care urmează să 
fie lansată pe 28 martie la Chișinău, 
pe 29 martie la Bălți, respectiv, pe 30 
martie la Cahul, este sporirea rolului 
și a potențialului organizațiilor sin-
dicale primare în asigurarea drep-
turilor și garanțiilor salariaților. În 
opinia sa, acest deziderat  poate fi 
realizat cu implicarea masivă a tutu-
ror organizațiilor sindicale, a fiecărui 
membru de sindicat în parte. 

Referindu-se la conținutul viitoru-
lui Ghid, liderul CNSM a declarat că 
este foarte important ca prevederile 
acestui document să-i ajute pe lide-

rii organizațiilor sindicale primare să 
posede cunoștințe necesare, actua-
le, în diverse domenii, astfel încât să 
facă față provocărilor social-econo-
mice, schimbărilor de pe piața mun-
cii, pentru a soluționa eficient orice 
problemă cu care se confruntă mem-
brii de sindicat. 

„Îndemn structurile sindicale să  
se implice plenar în realizarea Ho- 
tărârii Consiliului General „Cu privi-
re la campania sindicală națională,  
dedicată organizației sindicale pri- 
mare”. Fortificarea legăturilor între
centru și organizația primară este 
misiunea nobilă a tuturor”, a conclu-
zionat Igor Zubcu. p.2

Pe 27 ianuarie 
este marcată 
Ziua internațională 
de comemorare 
a victimelor 
holocaustului; 
pe 29 ianuarie - 
Ziua lucrătorului 
procuraturii; 
pe 1 februarie - 
Ziua autonomiei locale 
și a lucrătorului 
din administrația 
publică locală.
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