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ZIAR NAŢIONAL

Tind spre un trai decent şi la baştină, 
pe potriva celui din Europa

Ne îngrijorează faptul că lucrătorii din ţara noastră sunt salarizaţi prost 
şi continuă să emigreze  

Un şir de solicitări axate pe re-
alizarea drepturilor şi a interese-
lor social-economice şi de muncă 
ale membrilor de sindicat au fost 
adoptate, joi, la şedinţa Consiliului 
General al Confederaţiei Naţionale 
a Sindicatelor din Moldova. Ele se 
referă la cele mai importante pri-
orităţi din Strategia CNSM pentru 

2017-2022 şi urmează a fi remi-
se Guvernului. Pe lângă faptul că 
salariile sunt mici şi lumea pleacă 
din ţară, o sursă de inegalitate o 
constituie în prezent şi existenţa 
a trei salarii minime diferite pre-
văzute de lege, a remarcat Oleg 
Budza, preşedintele CNSM. Acest 
lucru creează o discrepanţă mare 
între salariile plătite pentru ace-
eaşi muncă prestată în diferite 
sectoare ale economiei şi, de ace-
ea, trebuie să i se pună capăt.    

Participanţii la dezbateri au sub-
liniat, între altele, că mai multe 
revendicări  legate de salarizarea 
angajaţilor din învăţământ rămân 
nesoluţionate de Guvern, dar şi că 
sistemul de retribuire a angajaţi-
lor din domeniul sănătății rămâne  
a fi deficitar şi ar trebui perfecţi-
onat. 

Cei care au luat cuvântul au 
subliniat şi faptul că pentru a exis-
ta majorări de salarii este necesar 
să fie atrase investiţii în economie, 
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Actual

Ajustarea  
învăţământului 
profesional  
la nevoile  
pieţei muncii
În urma instruirilor şi a 
schimburilor de experien-
ţă desfăşurate în prezent, 
într-un an sau doi, ţara 
noastră va avea comitete 
sectoriale funcţionale.

Debirocratizare  
de sus în jos  
a sistemului  
medical
Sistemul medical din Mol-
dova duce lipsă acută de 
lucrători medicali, în o tre-
ime din sate nu există me-
dici de familie. 

Moldovenii  
cheltuiesc mai 
mult decât câștigă
Venitul mediu per persoa-
nă în anul trecut a fost de 
2245 de lei, iar cheltuielile 
– de 2250 de lei, în creștere 
cu 6,3 la sută față de anul 
2016. 

Apel la solidaritate 
între bibliotecarii din toată ţara 

Sanatoriul „Nufărul Alb”, 
izvor de fortificare a sănătății
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2018 - Anul contractului colectiv de muncă declarat de sindicate

create noi locuri de muncă, îmbu-
nătăţite condiţiile de lucru şi să fie 
stimulat procesul de producere. 
Vorbitorii s-au referit şi la nevoia 
de a diminua discrepanţa existen-
tă dintre cererea pieţei muncii şi 
oferta sistemului de pregătire pro-
fesională, precum şi de a motiva 
tinerii să muncească la baştină. 

Cu informaţii mai detaliate  
la temă vom reveni  

în următorul număr al ziarului. 

Ion MOLDOVANU,
i.moldovanu@vocea.md
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Pe 23 aprilie este 
Ziua Bibliotecarului; 
pe 26 aprilie – 
Ziua Comemorării 
Victimelor Catastrofei 
de la C.A.E. Cernobîl.
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