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ZIAR NAŢIONAL

Sindicatele au oferit un ajutor financiar victimelor deflagrației 
din sectorul Râșcani al capitalei

Orice tragedie soldată cu victime 
lasă urme adânci în societate, răni în 
sufletele celor apropiați, care nu se 
cicatrizează ușor. Explozia din seara 
zilei de 6 octombrie dintr-un bloc 
cu 21 de etaje din sectorul Râșcani 
al capitalei i-a solidarizat pe toți 
oamenii de bună credință și cu ini-
mă mare. Sindicatele au venit cu un 
ajutor financiar în sprijinul victimelor 
deflagrației. 

Oleg Budza, președintele CNSM, 
i-a îmbărbătat pe sinistrații invitați 
la Casa Sindicatelor și a afirmat că 
tragedia care s-a întâmplat pe bu-
levardul Moscovei al capitalei nu a 
lăsat indiferentă nici o persoană. 

„Noi am luat decizia de a oferi 
un ajutor material de 80 de mii de 
lei la trei zile după dezastru. Dar nu 
era clar atunci cine locuiește acolo. 
Asociația locatarilor a făcut proprii-
le verificări și a întocmit lista, a fost 
semnat un proces verbal. Sumele re-
partizate variază între 1000 și 9000 

de lei, în funcție de componența 
familiei, de cât de mare a fost pagu-
bele suportate. Am decis să le ofe-
rim bani, pentru că fiecare om știe 
mai bine de ce are nevoie și va folosi 
banii cum găsește de cuviință. Oa-
menii au fost de acord”, a subliniat 
Oleg Budza. 

Cele 80 de mii de lei au fost re-
partizate la 26 de familii.  

Sinistrații au mulțumit repre-
zentanților CNSM pentru gestul ge-
neros și au rugat sindicatele să in-
siste pe lângă Guvern ca să ofere 

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

Actual

Document  
fundamental care 
apără interesele 
sindicaliștilor
În anul Contractului Colectiv 
de Muncă, au fost organizate 
seminare regionale de instru-
ire a liderilor sindicali în mai 
multe raioane din țară.

Iniţiere în  
legislaţia muncii 
Un ciclu de seminare cu ge-
nericul „Spre un sindicat mo-
dern, combativ si rezultativ” a 
fost lansat de reprezentanţii 
Federaţiei „Agroindsind”. 

Lefuri mai mari 
pentru membrii  
de sindicat 
Sindicaliștii de la Federaţia 
„Sindindcomservice” ar putea 
ridica salarii tarifare mai mari, 
după ce membrii Comisiei 
ramurale pentru consultări şi 
negocieri colective au ajuns 
la un numitor comun. 

Bibliotecarii   
doresc salarii  
mai mari 
Un grup de bibliotecari din 
raionul Briceni a solicitat 
consultaţii ale specialiştilor 
CNSM, în cadrul Campani-
ei „Avocatul sindicatelor”. Ei 
sunt nemulţumiţi de salariile 
mici şi de faptul că nu li se 
achită indemnizaţie pentru 
intensitatea muncii.  

Ambasadorul Lituaniei în Republica 
Moldova, în vizită la CNSM

Proiectul „Şcoala negociatorului 
sindical”, iniţiat la Institutul Munciip.2

2018 - Anul contractului colectiv de muncă declarat de sindicate

lunar niște ajutoare financiare pen-
tru cei care închiriază apartamente 
până vor putea să se mute în casele 
lor. Autoritățile au promis că până 
la Anul Nou locatarii evacuați din 
blocul avariat se vor putea întoarce 
acasă. 

Reamintim că, în urma exploziei 
unei butelii de gaz într-un bloc din 
sectorul Râșcani, patru persoane, 
printre care și un copil, au decedat, 
iar alte nouă  persoane au fost răni-
te, inclusiv un pompier din echipele 
de intervenție sosite la fața locului.

Natalia HADĂRCĂ,
n.hadarca@vocea.md
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O tragedie care a bulversat societatea 
și nu a lăsat indiferent pe nimeni 
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