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a discutat chestiuni arzătoare p.2

Eveniment 

O acțiune 
de anvergură
pentru 
mișcarea 
sindicală

Au mai rămas zile nu-
mărate până la lansarea 
campaniei „Organizația 
primară - energia mișcării 
sindicale”. Vă anunțăm, 
dragi colegi, că marți, 
28 martie, la Institutul 
Muncii din Chișinău se va 
da start campaniei sus-
menționate. La eveni-
ment vor participa în jur 
de 100 de persoane din 
toate centrele sindicale 
național-ramurale. 

Miercuri, 29 martie, 
campania „Organizația 
primară - energia mișcării 
sindicale” va fi lansată la 
Bălți, unde vor participa 
circa 70 de persoane din 
organizațiile sindicale din 
zona de nord. 

Iar joi, 30 martie, cam-
pania va ajunge în zona 
de sud, la Cahul, unde 
vor participa, de ase-
menea, în jur de 70 de 
persoane. Ziarul „Vocea 
poporului” vă va ține la 
curent cu principalele 
acțiuni legate de campa-
nia „Organizația prima-
ră - energia mișcării sin-
dicale”, care urmărește 
obiectivul de a fortifi-
ca, a coaliza și mai mult 
mișcarea sindicală și a 
promova apărarea drep-
turilor social-economice 
ale salariaților, precum 
și aspirațiile lor la o viață 
mai bună. 

Cor. VP

ABONAREA
CONTINUA2023

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

Reprezentanții sindicatelor pot contribui la dezvoltarea culturii muncii

O întrevedere de nota 10, cu bătaie 
lungă pentru cooperarea tripartită

Ilie LUPAN,
i.lupan@vocea.md

Membrii Comitetului Confederal 
al CNSM au avut, miercuri, o întreve-
dere cu prim-ministrul Dorin Recean. 
Părțile au discutat despre priorită- 
țile în domeniul protecției social-
economice a populației și au conve-
nit să dezvolte o colaborare deschisă 
pentru a soluționa problemele care 
s-au acumulat în societate, în diferite 
domenii de activitate.  

Premierul a vorbit, în debutul în-
tâlnirii, despre relațiile de muncă, 
despre negocierile colective, nece-
sitatea de a eradica economia infor- 
mală și plata salariului „în plic”, pu-
nând accent pe creșterea produc-
tivității muncii, ca o condiție pentru 
majorarea salariilor și, respectiv, a 
pensiilor. 

În cadrul discuțiilor, Igor Zubcu, 
președintele CNSM, a făcut o scur-

tă prezentare a realizărilor mișcării 
sindicale, printre acestea numărân-
du-se și faptul că CNSM a devenit, 
din octombrie 2022, membru al Con-
federației Europene a Sindicatelor 
(ETUC), iar acest lucru ne permite să 
fim parte a vocii mișcării muncito-
rești din Uniunea Europeană.

Referindu-se la necesitatea de a 
crește productivitatea muncii, lide-
rul sindical a relevat că 40 la sută 
dintre întreprinderile, instituțiile și 
organizațiile care activează în țară 
sunt sindicalizate. Iar acolo unde 
există organizații sindicale prima-
re, productivitatea muncii este mai 
ridicată. El s-a referit la necesitatea 
dezvoltării unui dialog social con-
tinuu, eficient, la toate nivelurile,  
atât în cadrul Comisiei naționale 
pentru consultări și negocieri colec-
tive, la nivel național, cât și la nivel 
ramural și teritorial. 
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Membrii Comitetului Confederal  
al CNSM au adoptat decizii importante
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