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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

Actual

Litigiu legat  
de trimiterea  
în concediu forţat  
a salariaţilor 
După aproape doi ani de 
examinare, cauza cu privi-
re la trimiterea în concediu 
forţat pe cont propriu a an-
gajaţilor ÎS „Fabrica de sticlă 
din Chișinău” a fost întoarsă 
de Curtea Supremă de Jus-
tiţie spre rejudecare.

Explicații la legea 
privind sistemul 
unitar de salarizare 
Mai mulţi salariaţi din edu-
caţie şi din administraţia 
publică au cerut asisten-
ţa avocatului sindicatelor, 
având multe întrebări la 
legea privind sistemul uni-
tar de salarizare în sectorul 
bugetar.

Sfaturile  
economistului  
și ale avocatului

Campania  
naţională  
de combatere  
a violenţei 
Drept urmare a reducerii de 
cadre în unele sfere ale eco-
nomiei naţionale, o salaria-
tă trebuie să îndeplinească 
munca pe care o executau 
anterior cinci persoane. 

Daruri de la copiii din Germania, 
pentru semenii lor din Moldova

Sindicatele depun eforturi pentru 
evitarea accidentelor de muncă 
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Pe 10 decembrie 
este Ziua Internațională 
a Drepturilor Omului. 

Congresul ITUC a reunit centre sindicale din 160 de state ale lumii

În perioada 2-7 decembrie, la Co-
penhaga, Danemarca, are loc cel de-
al IV-lea Congres Mondial al Confe-
deraţiei Internaţionale a Sindicatelor 
(ITUC), cu genericul „Consolidarea 
puterii lucrătorilor”. Evenimentul a 
reunit peste 1200 de delegaţi, care 
reprezintă centre sindicale din 160 
de state ale lumii, care, la rândul lor, 
apără interesele a peste 207 milioa-
ne de membri de sindicat.  

Din partea Moldovei, la congresul
ITUC participă Oleg Budza, pre-
şedintele Confederației Naționale 
a Sindicatelor din Moldova, Ghe-
nadie Donos, preşedintele FSEȘ, 
Aurel Popovici, preşedintele Fede-
raţiei „Sănătatea”, Valentina Chiriac, 
preşedinta Federaţiei „SindLUCAS”, 
Liuba Rotaru, președinta Comisiei 
de Femei din CNSM, Tatiana Marian, 
șefa Departamentului mass-media 
și relații internaționale al CNSM.

„CNSM susţine activităţile ITUC 
privind combaterea economiei 

informale. Trei ani am dus o lup-
tă crâncenă în această direcţie, iar 
drept rezultat au crescut veniturile la 
bugetul asigurărilor sociale de stat. 
Considerăm oportună lupta pentru 
drepturile salariaţilor la toate nive-
lurile, mai ales în cadrul companiilor 
private şi al celor transnaţionale”, a 
menționat Oleg Budza.

Guy Ryder, directorul OIM, şi-a 
exprimat îngrijorarea în legătură 
cu eşecul economiilor de a genera 
locuri de muncă şi de a îmbunătăţi 
calitatea vieţii oamenilor. „Creşterea 

reală a salariilor, de 0,8 la sută, a fost 
cea mai scăzută din 2008. Aceasta 
înseamnă că pe plan global suntem 
pe o cale a unei inegalităţi mari şi a 
injustiţiei sociale”. 

La congresul ITUC de la Copen-
haga au fost aleşi președintele şi 
secretarul general al ITUC pentru 
următoarea perioadă. În cadrul unor 
paneluri de discuții au fost abordate 
mai multe teme de politici de viitor 
ale ITUC: pacea, democrația și drep-
turile, reglementarea puterilor eco-
nomice, schimbările globale.

Elena CODREANU,
e.codreanu@vocea.md

Creşterea reală a salariilor la nivel 
global, cea mai scăzută din 2008
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