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Schimb de experiență moldo-română
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privind organizarea sindicală

VINERI, 1 DECEMBRIE 2017

Până la sfârșitul anului au rămas zile numărate.
Nu rata ocazia, abonează-te la cel mai bun ziar
despre și pentru sindicaliști și nu numai!

PUBLICAŢIE PERIODICĂ A CONFEDERAŢIEI
NAŢIONALE A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Banii pentru sănătate:
nu există loc pentru secrete
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Actual
„Vocea poporului”
la Bălţi:
Au condiţii
optime de muncă,
dar duc lipsă
de tineri specialişti

Duc lipsă de tineri specialiști, deși au condiţii
optime de muncă, iar în
contractul colectiv sunt stipulate mai multe garanții
sociale.
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Perioadă de probă
la angajare,
şi pentru tinerii
specialişti

Federaţia „SindLUCAS” a
organizat două seminare,
la Străşeni şi în Chişinău, la
care au fost abordate diferite teme.
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Sindicalistele
din cadrul FSCRE
au învăţat cum
să-şi dezvolte o
imagine de succes
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1 decembrie este Ziua
Națională a României;
la 1 decembrie,
se consemnează
Ziua Internațională
de Combatere și Profilaxie
a Maladiei SIDA;
pe 3 decembrie este Ziua
Internațională a Invalizilor.
Ultimul număr din acest an
al publicației „Vocea poporului”
va apărea pe 22 decembrie.
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Anticipare a unor discuţii
privind reformarea sindicatelor
Majoritatea sindicaliştilor doresc să fie depuse eforturi
pentru schimbarea radicală a unor aspecte ale mişcării sindicale
Ion MOLDOVANU,
i.moldovanu@vocea.md

Un şir de solicitări ale sindicatelor vor fi remise, în timpul apropiat,
Parlamentului şi Guvernului în corespundere cu o hotărâre luată cu
votul delegaţilor la şedinţa de joi
a Consiliului General al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din
Moldova.

Solicitările în cauză se referă la
susţinerea de către deputaţi a propunerilor de protecţie social-economică a salariaţilor înaintate de
sindicate la proiectele bugetului
de stat, celui al asigurărilor sociale de stat, precum şi al fondurilor
de asigurări medicale pentru 2018.
Sindicaliştii mai cer crearea unei
platforme de discuţii privind oportunitatea de a fi elaborat un nou
Cod al muncii, precum şi urgenta-

rea procesului de adoptare a unor
modificări legislative în domeniul
pensionării, în vederea excluderii
mai multor prevederi discriminatorii.
Liderii sindicali au decis să le solicite reprezentanţilor Guvernului să
respecte principiile parteneriatului
social la promovarea, discutarea
şi aprobarea politicilor ce vizează
drepturile social-economice ale salariaţilor. În acest scop, ar urma să

fie asigurată funcţionalitatea comisiilor pentru consultări şi negocieri
colective la toate nivelurile.
Factorilor de decizie guvernamentali li se va cere şi să urgenteze
elaborarea şi aprobarea proiectului
de lege cu privire la sistemul unitar
de salarizare în sistemul bugetar şi
prevederea pentru 2018 a mijloacelor financiare necesare pentru
aplicarea acestei legi.
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