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ZIAR NAŢIONAL

Sindicatele resping regulamentul 
privind atestarea salariaţilor

Proiectul nu reflectă obiectivul de constatare a insuficienţei calificării 
pentru concedierea salariaţilor 

Reprezentanţii sindicatelor res-
ping proiectul de regulament pri-
vind modul de atestare a salariaților 
din unități. O hotărâre în acest sens 
a fost aprobată la o şedinţă recentă 
a Comitetului Confederal al Confe-
deraţiei Naţionale a Sindicatelor din 
Moldova. 

Mai mult ca atât, sindicaliştii con-
sideră necesar să fie perfecționat 
cadrul legal prin excluderea din Co-
dul muncii a unei prevederi legate 
de constatarea faptului că salaria-
tul nu corespunde funcţiei deţinu-
te sau muncii prestate din cauza 
calificării insuficiente. Or, în baza 
acesteia, Guvernul este abilitat să 
elaboreze un mecanism de atestare 
a salariaţilor. 

În acelaşi timp, liderii sindicali 

propun completarea codului cu 
o dispoziţie nouă, axată pe eva-
luarea complexității, volumului şi 
a calității muncii prestate, pentru 
stabilirea nivelului de remunerare 
sau a necesității de perfecționare a 
salariaților. În opinia lor, o aseme-
nea completare a Codului muncii ar 
putea să-și găsească locul în capi-
tolul ce ține de salarizare.

Aplicarea normei ce ţine de con-
cedierea salariatului pe motiv că nu 
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Actual

Un nou accident  
la Teatrul  
de Operă şi Balet
Un accident soldat cu decesul 
unui salariat de la Teatrul de 
Operă şi Balet este cercetat cu 
participarea inspectorilor de 
muncă ai sindicatelor. 

Zeci de sate, fără 
medici de familie 
Potrivit Federației Sindicale 
„Sănătatea”, motivele crizei de 
medici de la sate sunt migrația 
cadrelor medicale dezamăgite 
de salariile mici și de condițiile 
de muncă. 

Sfaturile  
economistului  
și ale avocatului

Un nou serviciu  
social pentru  
familiile defavorizate 
Familiile defavorizate vor be-
neficia de ajutor pecuniar de 
6000 de lei, care se va acorda 
o singură dată sau ca plată 
lunară. 

Redresarea situației din educație, 
cu pași mici, dar siguri

Pistă de lansare pentru tinerii 
fără experiență
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2018 - Anul contractului colectiv de muncă declarat de sindicate

corespunde funcției deținute sau 
muncii prestate din cauza calificării 
insuficiente a provocat, în repetate 
rânduri, discuții contradictorii între 
partenerii sociali. În acelaşi timp, au 
fost semnalate şi numeroase conce-
dieri ilegale și adresări în instanțele 
de judecată, se menţionează în avi-
zul CNSM la proiectul de hotărâre a 
Guvernului pentru aprobarea Regu-
lamentului privind modul de ates-
tare a salariaților din unități.

Ion MOLDOVANU,
i.moldovanu@vocea.md
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Pe 2 iulie este 
Ziua Comemorării lui 
Ștefan cel Mare și Sfânt. 
În ultima sâmbătă 
a lunii iunie, 
se sărbătorește 
Ziua Inventatorului 
și Raționalizatorului, 
Ziua Absolventului,
iar în prima duminică
a lunii iulie – 
Ziua Internațională 
a Cooperației.
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