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ZIAR NAŢIONAL

Demers pentru aplicarea mecanismelor 
de activare a dialogului social

Sindicaliștii solicită să fie reluată activitatea comisiilor pentru consultări 
și negocieri colective 

Chiar dacă termenul de desfă-
șurare a reformei Guvernului și, în 
special, a ministerelor a expirat, 
mecanismele pentru desfășurarea 
dialogului social încă nu au fost ac-
tivate și, în consecință, acesta nu a 
fost reluat. 

În încercarea de a impulsiona 
lucrurile, liderii sindicali s-au în-

tâlnit, anterior, cu premierul Pavel 
Filip și i-au cerut, între altele, să-l 
desemneze pe Chiril Gaburici, mi-
nistrul Economiei și Infrastructurii, 
în calitate de președinte al Comi-
siei naționale pentru consultări și 
negocieri colective. Zilele acestea, 
membrii Comitetului Confederal al 
Confederației Naționale a Sindica-
telor din Moldova au mers la întâl-
nire și cu cel din urmă. 

Răspunsul obținut de la factorii 
guvernamentali a fost pe potriva 

așteptărilor. Din martie, atât comi-
sia națională, cât și cele de ramură, 
ar urma să fie din nou funcționale, a 
precizat Victor Talmaci, președintele 
Federației „Sindicons”. 

Conform cnsm.md, în cadrul 
întâlnirii cu noul președinte al Co-
misiei tripartite, Mihail Hîncu, 
vicepreședinte al CNSM, a pledat
pentru crearea și asigurarea func-
ționării comisiilor pentru consultări 
și negocieri colective  la nivel de 
ramură. În context, a fost lansată 
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Actual

Funcţionarii publici 
locali cer o normare 
echitabilă a muncii
Reprezentanţii administraţiei 
publice locale cer Guvernului 
salarii echivalente cu cele din 
administraţia publică centrală, 
precum şi o normare echitabilă 
a muncii.

Comisia de Femei  
a CNSM, pentru  
eliminarea violenței  
Comisia de Femei din cadrul 
CNSM s-a alăturat Campaniei 
lansate de ITUC și PERC cu ge-
nericul „Stop violenței la locul de 
muncă, bazată pe gen”. În con-
text, femeile sindicaliste au or- 
ganizat un flash-mob. 

Pe ce loc se află 
Moldova la capitolul 
preţul carburanților 
Cu ajutorul unui clasament 
efectuat de RIA Rating, cea mai 
ieftină benzină poate fi găsită 
în Kazahstan, Belarus și Rusia, 
iar cea mai scumpă – în Olan-
da, Italia şi Grecia. Moldova se 
află pe locul 5, între Ucraina şi 
Bulgaria.

Cum să-ți creezi o 
imagine de succes  
Un  număr de 30 de femei, 
membre de sindicat, care ac-
tivează în domeniul gaze, au 
învățat, în cadrul unui training, 
cum să-și creeze o imagine de 
succes. 

Experiența moldovenilor, studiată 
de sindicaliști din Uzbekistan

Un contract individual de muncă eficient, 
pentru toți angajaţii din educație p.3p.2

2018 - Anul contractului colectiv de muncă declarat de sindicate

propunerea ca fiecare dintre cei 
șase secretari de stat de la Minis-
terul Economiei și Infrastructurii să 
devină președinte a câte o comisie 
tripartită de ramură, în funcție de 
domeniul de care este responsabil. 

În opinia vicepreședintelui 
CNSM, în prezent, este necesar să 
se purceadă la negocierea și în-
cheierea convențiilor colective de 
muncă la nivel de ramură sau a 
acordurilor de prelungire a celor 
existente. 

Ion MOLDOVANU,
i.moldovanu@vocea.md
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Pe 1 martie 
sărbătorim Mărțișorul.
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