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ZIAR NAŢIONAL

Cer condiţii de înregistrare conforme 
normelor naţionale şi internaţionale

Înregistrarea sindicatelor trebuie să fie benevolă şi doar o chestiune 
de formalitate, adică fără taxe

Un proiect de modificare a Le-
gii sindicatelor în vederea scutirii 
acestora de taxa de înregistrare 
a fost aprobat la şedinţa de ieri a 
Comitetului Confederal al Confe-
deraţiei Naţionale a Sindicatelor 
din Moldova. 

În prezent, la înregistrarea orga-
nizaţiilor sindicale pentru dobân-
direa calităţii de persoană juridică 

este percepută o taxă de 1149 de 
lei. Aceasta poate fi considerată ca 
un obstacol în realizarea dreptului 
fundamental al salariaţilor „de a 
întemeia şi de a se afilia la sindica-
te”, garantat de Legea Supremă a 
ţării, a apreciat Oleg Budza, preşe-
dintele CNSM. 

Membrii Comitetului Confede-
ral au examinat şi o chestiune pri-
vind starea securităţii şi a sănătă-
ţii în muncă din primul semestru 
al acestui an. Ei au remarcat că, 
în pofida incertitudinii legate de 

controlul de stat în domeniu, mulţi 
patroni fac uz de expertiza sindi-
catelor pentru a îmbunătăţi lucru-
rile la întreprinderi. 

Comitetul Confederal a susţi-
nut, în context, o propunere de 
modificare a Legii finanţelor pu-
blice şi a celei privind achiziţiile 
publice. Scopul acesteia este de a 
asigura condiţiile necesare pentru 
buna organizare a tratamentului 
balneosanatorial al asiguraților și 
a odihnei de vară a copiilor și ado-
lescenților.  

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

Actual

Medicii tineri speră 
la un viitor mai bun 
Medicii continuă să evadeze 
din țară. Doar în ultimii 20 de 
ani, numărul lucrătorilor me-
dicali s-a înjumătățit. 

Prevenirea  
accidentelor  
de muncă
Mai mulți  angajatori din sfe-
ra deservirii sociale nu au 
grijă ca la locurile de muncă 
ale salariaţilor să fie asigura-
te condiţii minime de securi-
tate şi sănătate. 

Sfaturile  
economistului  
și ale avocatului

FSEȘ nu renunță la scopul de a ridica 
profesorul la rangul binemeritat

Întruniri zonale ale preşedinţilor 
de asociaţii „SindASP”p.2

2018 - Anul contractului colectiv de muncă declarat de sindicate

La aceeaşi şedinţă a mai fost 
examinată o chestiune cu privire 
la realizarea hotărârilor Consiliului 
General al CNSM şi ale Comitetu-
lui Confederal al CNSM, adoptate 
în primul semestru din 2018. 

În aceeași zi, membrii Comite-
tului Confederal au avut o între-
vedere cu Ancuța Vameșu, Înalt 
Consilier UE pentru implicarea so-
cietății civile și responsabilizarea 
autorităților publice. Vom reveni 
cu detalii la temă în numărul ur-
mător.  

Ion MOLDOVANU,
i.moldovanu@vocea.md
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Aviz
Următorul număr al ziarului 
„Vocea poporului” va apărea 
pe 7 septembrie.

Pe 27 august 
se sărbătorește 
Ziua Independenței 
Republicii Moldova; 
pe 31 august – 
Sărbătoarea 
„Limba Noastră”; 
pe 1 septembrie – 
Ziua Cunoștințelor 
„Primul clopoțel”;  
pe 3 septembrie – 
Ziua Armatei Naționale; 
pe 4 septembrie – 
Ziua Lucrătorului Vamal.
În prima duminică 
a lunii septembrie 
este Ziua Lucrătorului 
din Sistemul Gaze.
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