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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVAp.4

Reforma fiscală a adus venituri 
de miliarde în doar doi ani

Actual

Moratoriul  
asupra  
controalelor  
de stat
În opinia sindicatelor, in-
stituirea moratoriului asu-
pra controalelor de stat va 
genera creşterea număru-
lui de accidente de muncă 
şi va încuraja practicarea 
muncii nedeclarate.

Program  
de susţinere  
a moldovenilor 
reveniţi  
din Franţa  
Moldovenii care trăiesc şi 
muncesc în Franţa ar pu-
tea beneficia de ajutor din 
partea autorităţilor publi-
ce din acest stat, precum 
şi din ţara noastră, în cazul 
în care vor dori să revină 
în patrie. 

Securitatea  
și sănătatea  
în muncă
Federaţia Sindicatelor din
Comunicaţii a desfăşurat 
un seminar la tema „Im-
portanţa şi rolul respectă-
rii regulilor de securitate şi 
sănătate în muncă”. 

p.8-9Succesul poate fi asigurat 
prin dialog social constructiv

Angajamentele faţă de FMI nu trebuie 
să fie în defavoarea salariaţilor 

Optimizările solicitate de experţii FMI se soldează 
de multe ori cu limitarea în drepturi a angajaţilor

Ion MOLDOVANU,
i.moldovanu@vocea.md

Sindicaliştii nu vor sus-
ţine măsurile asumate de 
Guvernul ţării noastre faţă 
de Fondul Monetar Inter-
naţional, dacă acestea vor 
tăia din drepturile şi garan-
ţiile salariaţilor. Acest lucru 
a fost anunţat de reprezen-
tanţii Confederaţiei Naţi-

onale a Sindicatelor din
Moldova în cadrul unei în-
trevederi avute, zilele tre-
cute, cu membrii echipei 
de experţi ai FMI, care s-a 
aflat la Chişinău în perioa-
da 5-15 iulie. La rândul lor, 
experţii FMI s-au declarat 
conştienţi de faptul că an-
gajamentele care nu se bu-
cură de susţinere la nivel 
de ţară nu au nici sorţi de 
izbândă. 

Este clar că, în situaţia 
actuală, fără susţinerea 
structurilor financiare in-
ternaţionale, R. Moldova 
nu se poate dezvolta, a re-
marcat Mihail Hîncu, vice-
preşedinte al CNSM, în ca-
drul întrevederii respective. 
În opinia sa, pe parcursul 
ultimilor ani, în ţara noas-
tră lucrurile nu au evoluat 
într-o direcţie adecvată. Şi, 
dacă ar fi existat un grad 

mai înalt de monitorizare 
din partea FMI şi a Băn-
cii Mondiale a îndeplinirii 
angajamentelor asumate, 
multe dintre problemele 
actuale ar fi fost evitate. 

„Noi, reprezentanţii sin-
dicatelor, suntem parte a 
societăţii şi organizaţia care 
apără drepturile salariaţi-
lor. Nu întotdeauna suntem 
la curent cu angajamentele 
asumate de Guvern faţă de 

FMI. De aceea, vrem să vă 
aducem la cunoştinţă că nu 
vom fi de acord cu măsuri-
le convenite, dacă acestea 
vor minimaliza garanţiile 
şi drepturile salariaţilor. De 
obicei, sunt cerute optimi-
zări şi reduceri de cheltuieli 
care, până la urmă, duc la 
lichidarea de funcţii şi la li-
mitarea în drepturi a salari-
aţilor”, a menţionat Mihail 
Hîncu. p.2
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Redacţia publicaţiei 
„Vocea poporului” 
iese în concediu  
in corpore.  
Următorul număr  
al ziarului va apărea 
pe 19 august 2016.
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