
Pe 19 septembrie, 
se sărbătorește 
Ziua Lucrătorului 
Aviației Civile.
În a treia sâmbătă 
a lunii septembrie, 
este Ziua Lucrătorului 
din Silvicultură; 
în a treia duminică - 
Ziua Lucrătorului 
din Sfera Protecției 
Sociale a Populației.
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ZIAR NAŢIONAL

Cu restanțe salariale de luni bune, 
dar cu salon de lux la Spitalul CFM

Reminiscențe sovietice: cu datorii la plata salariului de peste 100 milioane 
de lei, dar șefii se lăfăiesc în saloane de 50 de metri pătrați

În timp ce angajații Căii Ferate 
din Moldova așteaptă salariile de  
3-4 luni de zile, problemă care, 
de altfel, trece de la un an la altul, 
unele elemente scoase la iveală 
denotă faptul că lipsa finanțelor nu 
ar fi deranjat prea tare conducerea 

instituției. Salon de lux pentru șefi, 
cu băi, marmură și covoare scum-
pe. Asta a găsit premierul Pavel 
Filip când a mers recent în vizită la 
fostul Spital al Căilor Ferate. Salo-
nul de lux era folosit de șefi. 

„Și asta în timp ce noi avem 
restanțe salariale de câteva luni. 
Le trebuie oare acest lux? Le 
prelungește viața această mar-
mură ori cadă? Cu acești bani se 

putea achita câteva salarii restan-
te ale angajaților”, spune revoltat 
unul dintre angajații Căii Ferate 
din Moldova, care a dorit să-și 
păstreze anonimatul. 

Mai mult, angajaţii instituţiei se 
plâng şi de faptul că nu li se ex-
plică ce urmează să se întâmple  
cu ei după ce vor fi închise staţii 
feroviare care sunt prea scumpe 
de întreţinut. 

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

Actual

Creştere de salarii 
pentru funcţionarii 
locali 
Lefuri mai mari cu până la  
50 la sută vor ridica, începând 
cu 17 septembrie, angajații 
din cadrul autorităților publi-
ce locale. 

Specialiștii CNSM 
oferă consultații  
în teritoriu 
Peste 60 de salariaţi din edu-
caţie, medicină, protecţie so-
cială, din deservirea socia- 
lă şi producerea de mărfuri 
au beneficiat de consulta-
ţii din partea specialiștilor 
CNSM.

Medicina fără 
mișcare e ca  
mâncarea fără sare
Federația Sindicală „Sănăta-
tea” a organizat a XXXII-a 
ediție a Spartachiadei lucră-
torilor din sănătate. Eveni-
mentul a întrunit 550 de sin- 
dicaliști din peste 30 de in-
stituții de ramură.  

Un nou comitet sectorial 
a fost lansat la Chişinău

Tinerii nu sunt doar viitorul 
nostru, ci și prezentul
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2018 - Anul contractului colectiv de muncă declarat de sindicate

„Ni s-a spus că vom fi transferați 
la alte stații din apropiere. A 
mea, bunăoară, se află la 30 km 
distanța de casă. Cum voi ajunge 
eu la muncă, în cazul în care voi 
fi transferat acolo? Cine îmi va 
achita cheltuielile de transport?  
În plus, nici nu am o cursă directă 
și va trebui să merg cu o mașină 
de ocazie sau pe jos”, ni se plânge 
un alt angajat al CFM.

Galina MUNTEANU,
g.munteanu@vocea.md
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