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ZIAR NAŢIONAL

Decizii amânate în mai multe 
probleme prioritare pentru salariaţi

Vrem să fie îmbunătăţit cadrul legal pentru a le face mai uşoară viaţa 
atât salariaţilor, cât şi angajatorilor

Deşi s-au arătat receptivi faţă 
de mai multe solicitări ale sindi-
catelor, reprezentanţii Guvernului 
au amânat până la urmă luarea 
deciziilor în majoritatea chestiuni-
lor de pe agenda celei mai recente 
şedinţe a Comisiei naţionale pen-
tru consultări şi negocieri colec-
tive. Ei și-au motivat poziția prin 

necesitatea de a purta discuţii mai 
detaliate şi au promis ca, în unele 
subiecte importante, acestea să fie 
organizate cât de curând posibil. 

Cu referire la o chestiune lega-
tă de organizarea şi funcţionarea 
autorităţilor publice centrale cu 
competenţe în domeniul securi-
tăţii şi sănătăţii în muncă, propu-
nerea de a o discuta ulterior la o 
şedinţă separată a venit chiar din 
partea lui Oleg Budza, preşedin-
tele CNSM. Or, problema are mai 

multe necunoscute, care indică 
faptul că mecanismele de funcţio-
nare a instituţiilor în cauză nu ar fi 
fost gândite încă până la capăt. 

Oleg Budza a subliniat că, deşi 
reforma în domeniul controlului 
de stat asupra activităţii de între-
prinzător a fost iniţiată cu mult 
timp în urmă, unele modificări 
de îmbunătăţire a cadrului legal 
pentru a uşura viaţa salariaţilor şi 
a angajatorilor se mai lasă aştep-
tate.
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Actual

Roboții intră  
timid, dar sigur,  
pe piața muncii
Înlocuirea muncitorilor cu 
roboți a constituit tema 
mai multor studii interna-
ționale, deoarece nu doar 
sindicatele și OIM sunt în-
grijorate de ce va fi în ur-
mătorii ani.

Suntem  
parteneri sociali, 
nu adversari 
Angajații membri de sin-
dicat de la SRL „Ungar” 
doresc să obțină salarii cât 
mai mari, condiții de mun-
că mai bune și stabilitate. 

Prevederi  
de obţinere a 
pensiei în condiţii 
avantajoase
În opinia sindicaliştilor, cel 
mai important este faptul 
că a fost restabilit drep-
tul la pensie avantajoasă 
pentru cei care au muncit 
în condiţii foarte grele şi 
nocive. 

Oamenii  
în halate albe  
vor fi protejați 

Contractul colectiv de muncă, 
în atenția permanentă a sindicatelor  

Atmosferă de familie 
pentru copiii de la „Brândușa”
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2018 - Anul contractului colectiv de muncă declarat de sindicate

La rândul său, Sergiu Sainciuc, 
vicepreşedinte al CNSM, a precizat 
că, în contextul reformei sus-men-
ţionate, competenţele în materie 
de securitate şi sănătate în muncă 
au fost transferate de la Inspecto-
ratul de Stat al Muncii către alte 
10 structuri. Ulterior însă activita-
tea de cercetare a accidentelor de 
muncă a fost reatribuită temporar 
inspectoratului, fără a fi ajustată 
până la capăt legislaţia. 

Ion MOLDOVANU,
i.moldovanu@vocea.md
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Pe 15-16 aprilie, 
este Paștele Blajinilor.
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