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ZIAR NAŢIONAL

Spun că vor să rezolve problemele 
salariaţilor, dar nu de unii singuri

Considerăm că vectorul european este calea cea mai sigură de atingere 
a nivelului de viaţă dorit de moldoveni

Cele mai stringente probleme 
care afectează salariaţii din ţara 
noastră au fost ridicate de rep-
rezentanţii acestora la o întâlnire 
avută, zilele trecute, cu premierul 
Pavel Filip. Discuţiile s-au soldat cu 
asigurări de deschidere din partea 
factorilor guvernamentali, dar şi cu 
invitaţia de a identifica împreună 

soluţii pentru provocările enun-
ţate. 

Sindicatele susţin vectorul euro-
pean al ţării, sunt afiliate la toate 
structurile europene de speciali-
tate şi consideră că aceasta este 
singura soluţie bună pentru atin-
gerea nivelului de viaţă pe care şi-l 
doresc oamenii din ţara noastră, a 
remarcat Oleg Budza, preşedintele 
Confederaţiei Naţionale a Sindica-
telor din Moldova. 

„Nivelul de salarizare din ţara 

noastră nu este satisfăcător. Ştiu că 
Guvernul depune eforturi, dar sa-
lariul minim pe ţară, care este de 
1000 de lei, nu a fost majorat din 
2014. Noi am cerut ca el să fie adus 
la nivelul minimului de existenţă, 
cum procedează ţările vecine, dar 
noi rămânem în urmă”, a accentuat 
Oleg Budza. 

Pentru sindicalişti, ca şi pentru 
Guvern, de altfel, cel mai important 
este să fie create cât mai multe lo-
curi de muncă, să fie asigurate sa-
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Actual

Guvernul promite 
să perfecţioneze  
în continuare  
sistemul de pensii
Reprezentanţii Guvernu-
lui recunosc faptul că re-
forma pensiilor nu a mers 
până la capăt, aşa cum 
şi-ar fi dorit, şi promit să 
elimine unele forme de 
inechitate.

Sănătatea  
angajatelor,  
prioritatea  
sindicatelor  
și a conducerii  
Fabricii „Ionel”
În ultima perioadă, 456 
de angajate de la Fabrica  
„Ionel” au fost examinate 
de medici mamologi. Exa-
minarea s-a făcut gratuit, 
în baza poliței de asigura-
re medicală. 

Norme  
de aplicare  
a legii cu privire  
la tichetele de masă
Deşi a intrat în vigoare 
încă în ultimul trimestru
din anul trecut, Legea 
cu privire la tichetele de 
masă va putea să fie pusă 
în aplicare abia după ce 
vor fi elaborate şi aproba-
te normele metodologice 
în acest sens.

CNSM a dat start unei campanii 
de consultaţii juridice gratuite în raioane

Organizația raională Edineț 
a „Agroindsind”, dovadă a coeziunii 
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2018 - Anul contractului colectiv de muncă declarat de sindicate

larii decente, dar şi să fie respectate 
normele de securitate şi sănătate la 
locul de lucru. În schimb, tendinţa 
actuală de părăsire a ţării de către 
forţa de muncă tânără şi de agra-
vare constantă a indicatorilor legaţi 
de îmbătrânire stârneşte îngrijora-
re.   

În context, sindicaliştii propun 
ca investitorilor să le fie acordate 
subvenţii în cazul creării a cel puţin 
20-30 de noi locuri de muncă, şi nu 
100, cum este acum.    p.3
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