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ZIAR NAŢIONAL

Schimbaţi regulile pentru a asigura 
condiţii de muncă decente

Ca stat care tinde spre valorile UE, Republica Moldova trebuie 
să promoveze modelul social european

O discrepanţă dramatică între 
numărul locurilor de muncă va-
cante şi cel al şomerilor înregis-
traţi, generată de salariile mizere 
oferite pe piaţa muncii, caracteri-
zează situaţia în care marchează 
ţara noastră în acest an Ziua Mon-

dială a Muncii Decente. Generi-
cul acesteia, “Schimbaţi regulile”, 
evidențiază injustiţia profundă 
din sistemul economic global, 
concomitent cu scăderea nivelu-
lui de democraţie și deteriorarea 
în multe țări a drepturilor muncii. 

Conform statisticilor naţionale, 
numărul locurilor de muncă va-
cante este în prezent de aproxi-
mativ 12,7 mii, iar cel al şomerilor 

înregistraţi – de peste 2100. În 
acelaşi timp, cu toate că o majo-
rare în jur de 10 la sută a salariului 
mediu pe economie este rapor-
tată anual, peste 70 la sută dintre 
angajaţi ridică lefuri sub această 
medie, iar şase la sută dintre ce-
tăţeni sunt foarte săraci şi cheltu-
iesc până la 50 de lei pe zi, a pre-
cizat Petru Chiriac, vicepreşedinte 
al CNSM. 

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

Actual

Egalitate de şanse 
şi tratament 
Sindicaliştii îşi doresc ca în 
ţara noastră să existe mai 
multe garanţii pentru asi-
gurarea egalităţii de șanse 
și de tratament pentru lu-
crători, bărbați și femei. 

Eradicarea  
corupţiei, abordată 
de sindicate 
Metode de combatere a 
corupţiei şi rolul sindica-
telor în eradicarea acestui 
fenomen au fost discutate 
în cadrul unei conferinţe in-
ternaţionale care a avut loc 
la Kiev.

Muncă legală  
și reciproc  
avantajoasă  
în Israel 
Acordul dintre Guvernul Re-
publicii Moldova și Guver-
nul Statului Israel cu privire 
la angajarea temporară a 
lucrătorilor moldoveni este 
valabil până pe 5 ianuarie 
2024.

Semănătorii de lumină, 
care modelează Viitorul țării 

Administrația, obligată să creeze 
condiții decente salariaților
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7 octombrie – Ziua Mondială a Muncii Decente

Alte provocări țin de restanţe-
le la salarii, precum şi de ponde-
rea mare a sectorului informal al 
economiei. Acesta din urmă cu-
prindea 15,7 la sută din toate per-
soanele ocupate în economie în 
trimestrul doi al anului curent, în 
timp ce 7,5 la sută dintre salariaţi 
aveau un loc de muncă informal, 
conform statisticilor. 

Ion MOLDOVANU,
i.moldovanu@vocea.md
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Pe 5 octombrie 
se sărbătorește Ziua  
Profesională a Lucrătorilor 
din Învățământ; 
pe 7 octombrie – 
Ziua Mondială 
a Muncii Decente; 
pe 9 octombrie – 
Ziua Mondială a Poștei.
Prima sâmbătă 
a lunii octombrie 
este  Ziua Inginerului.
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