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 ZIAR NAŢIONAL 

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

„Registru”, întreprinderea 
unde salariații sunt tratați cu respect

Vlad CANŢÎR: Avem mandat pentru 
a nu ceda sub nicio formă

Actual

Aşteptăm fapte concrete de la guvernare, în caz contrar, 
vom întreprinde acţiuni mai drastice pentru majorarea lefurilor

Dublarea salariilor, cerută de tinerii 
funcționari publici din țara noastră

Ion MOLDOVANU,
i.moldovanu@vocea.md
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CNSM respinge  
proiectul de lege  
ce vizează reforma  
sistemului de pensii
Confederația Națională a Sin-
dicatelor din Moldova conside-
ră că majoritatea prevederilor 
din proiectul de lege cu privire 
la reforma sistemului de pensii 
aprobat de Guvern sunt dis-
criminatorii și în detrimentul 
majorității populației.

Sănătatea 
salariaților,  
în atenția Federației 
„Moldsind- 
coopcomerț”
„Moldsindcoopcomerț”, în par-
teneriat cu alte organizații din 
domeniu, a desfășurat un șir de 
seminare incluse în Platforma 
„Sănătatea și securitatea la lo-
cul de muncă”.

Integrarea  
europeană
Uniunea Europeană intențio-
nează să-și schimbe strategia 
de comunicare în Republica 
Moldova.

Drepturile  
omului continuă  
să fie încălcate
În Republica Moldova, dreptu-
rile omului continuă să fie în-
călcate, cel mai des persoanele 
fiind discriminate sau tortura-
te, arată mai multe rapoarte în 
domeniu.

 
Pe 10 decembrie, 
se consemnează 
Ziua Internațională 
a Drepturilor Omului.
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Pentru că nu vor să plece peste 
hotare, cer Guvernului salarii de-
cente, care să fie majorate nu doar 
cu 10-20 la sută, așa cum este preco-
nizat, ci chiar  dublate. Este mesajul 
transmis de un grup de tineri de la 
Federația „Sindasp” în cadrul unui 
flashmob organizat zilele trecute în 
fața sediului Guvernului.  

„Tinerii obțin studii superioare și 
se angajează în muncă, iar salariile 
nu ating nivelul pe care și-l doresc, 
sunt mizere și, de aceea, foarte mulți 
dintre ei pleacă peste hotare”, a de-
clarat Victor Secrieru, președintele 
Consiliului de Tineret al Federați-
ei „Sindasp”. El a adăugat că acest 
flashmob a fost doar un prim pas, 
după care ar putea fi întreprinse și 
alte acțiuni legale.

Salariul unui tânăr funcționar 

public, care nu are încă o familie, 
ar trebui să fie de 7000-8000 de lei 
lunar și nu de aproximativ 3000, 
cât constituie acum, susține Ioana  
Jumir, angajată a Primăriei din 
Ruseștii Noi, raionul Ialoveni. Ea a  
declarat, în cadrul aceluiași flash- 
mob, că a lucrat anterior în Grecia, 
în Rusia și Polonia, iar dacă proble-
ma salariilor nu va fi soluționată,  
ar putea să plece din nou în străină-
tate. 

Pe de altă parte, Veaceslav Cro-
itor, angajat al Direcției statistică 
din raionul Strășeni, a spus presei 
că și-a întemeiat o familie și, la un 
salariu de aproximativ 4000 de lei, 
cu greu face față cheltuielilor, mai 
ales că soția sa se află în concediu 
de îngrijire a copilului.

Dacă nu va exista o reacție din 
partea Guvernului, tinerii au afir-
mat că sunt dispuși să întreprindă și 
alte acțiuni, pentru a se face auziți.
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