
VINERI, 23 MARTIE 2018   № 11 (1367)                                          

FONDAT ÎN 1990 WWW.VOCEA.MD

ZIAR NAŢIONAL

Campania națională a CNSM are menirea 
de a nu lăsa indiferent pe nimeni

Conștientizarea rolului contractului colectiv de muncă va spori nivelul 
de protecție a drepturilor salariaților

„Contractul colectiv de muncă – 
garanția drepturilor tale” este ge-
nericul campaniei naționale lansată 
zilele trecute de către Confederația 
Națională a Sindicatelor din Mol-
dova (CNSM). Organizarea acestui 
eveniment precedă un șir întreg de 
activități ale organizațiilor sindica-

le din țară consacrate negocierii și 
încheierii Contractului colectiv de 
muncă. 

Potrivit președintelui CNSM, 
Oleg Budza, scopul campaniei și al 
activităților preconizate este de a 
obține o creștere substanțială a nu-
mărului de contracte colective de 
muncă și de a consolida protecția 
salariaților din Republica Moldova. 

„Contractul colectiv de mun-
că este un instrument important 

pentru asigurarea unui nivel co-
respunzător de protecție socială a 
salariaților, aplicat pe larg și a că-
rui eficiență a fost demonstrată de 
practica internațională a sindicate-
lor. În țări precum Suedia, Finlanda, 
90 la sută dintre angajați au înche-
iate contracte colective de muncă. 
În Republica Moldova, din șase mii 
de organizații primare, contracte 
colective de muncă sunt încheia-
te în doar patru mii, dar și acestea, 
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Actual

Sindicatele  
au planuri mari  
cu „Bucuria-Sind”
De-a lungul anilor, sindica-
tele au investit enorm pen-
tru îmbunătățirea serviciilor 
prestate de către instituţiile 
balneoclimaterice și crearea 
condițiilor de nivel european. 

Salariile  
medicilor, o 
creștere derizorie
Federația Sindicală „Sănăta-
tea” a cerut ca indexarea sa-
lariilor medicilor să fie de cel  
puțin 10-15 la sută, dar facto-
rii de decizie au motivat că nu 
sunt bani pentru asta.

Viziunea sindicatelor, 
foarte importantă pentru FMI

Comitetele sectoriale dobândesc 
personalitate juridică şi acces la finanţare
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2018 - Anul contractului colectiv de muncă declarat de sindicate

preponderent în sfera bugetară. Tre-
buie să recunoaștem că la noi mulți 
dintre salariați nici nu cunosc bine 
legislația. Este necesar ca, la toate 
nivelurile, să fie consolidat dialogul 
social, să se ducă lupta cu adevă-
rat pentru drepturile membrilor de 
sindicat și să fie încheiate contracte 
colective care să răspundă cerințelor 
oamenilor”, a menționat, în cadrul 
conferinței de lansare, președintele 
CNSM, Oleg Budza.

Galina MUNTEANU,
g.munteanu@vocea.md
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Pe 23 martie 
este Ziua Mondială 
a Meteorologiei;
pe 27 martie – 
Ziua Internațională 
a Teatrului.

Moldova trece 
la ora de vară 

În conformitate cu pro-
punerea Comisiei Econo-
mice Europene a ONU, pe 
data de 25 martie 2018, ul-
tima duminică a lunii, la ora 
2:00, Republica Moldova va 
trece la timpul „de vară”, se 
spune în dispoziția premie-
rului. Mai exact, în noaptea 
de 24 spre 25 martie, cea-
surile vor fi date cu o oră 
înainte, prin urmare, ora 
2:00 va deveni ora 3:00. 
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