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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

Actual

Reprezentanţii 
CNSM în teritoriu 
îşi stabilesc  
priorităţile 
Reprezentanţii CNSM în teri-
toriu vin cu iniţiative legate 
de desfăşurarea unor acţiuni 
de rezonanţă, care au scopul 
de a spori vizibilitatea sindi-
catelor în teritoriu.

Angajatorul  
este deschis  
spre colaborare  
cu sindicatele
La întreprinderea cu capital 
italian CB-TEX SRL din oraşul 
Bălţi, dialogul social a dat 
rezultate palpabile pentru 
toţi cei 400 de salariaţi ai 
unităţii.

Salariații  
din cultură, în 
concedii neplătite
Noua lege cu privire la sis-
temul unitar de salarizare în 
sectorul bugetar a fost su-
biect de discuţie cu salariaţii 
din cultură în cadrul vizitei 
recente a avocatului CNSM, 
Mihai Lvovschi, în raionul 
Donduşeni.    

Prestații de  
asigurări sociale 
pentru angajații  
structurilor  
de forță

Apărarea membrilor de sindicat, 
primordială în activitatea FSCRE

Politicile în domeniul tineret vor 
fi evaluate mai ușor grație unor indici 
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Federația Sindicatelor din Comunicații, solidară cu angajații de la „Moldpresa”

Câteva zeci de angajați ai compa-
niei „Moldpresa” au protestat, marți, 
22 ianuarie, în fața primăriei, cerând 
ca să nu fie evacuate de pe străzi 
gheretele de ziare în care aceștia lu-
crează. „Nu ne trimiteți peste hota-
re!”, au scandat manifestanții nemul-
țumiți de situația în care au ajuns.

Dacă procesul nu va fi oprit, 
angajații susțin că vor rămâne fără 
un loc de muncă și nu vor avea cu 

ce-și întreține copiii. În plus, citi-
torii de ziare nu vor avea de unde 
procura publicațiile periodice. Va fi 
afectată și presa, care va fi lipsită de 
dreptul la libera vânzare. 

Printre protestatari era și Ina Pe-
trova, care ne-a spus că își crește 
singură cei doi copii și nu are alte 
venituri în afară de salariu. „Primă-
ria practic ne condamnă la sărăcie, 
dacă vom rămâne fără un loc de  
lucru. Mai mult nu am unde mă 
duce”, a menționat aceasta. 

În situație critică sunt persoa-
nele trecute de 50 de ani, cărora le 

va fi foarte greu să-și găsească un 
nou loc de muncă. Nadejda Co-
jocari lucrează la „Moldpresa” de  
15 ani. Acum, ea are 56 de ani și 
este speriată că nimeni nu o va 
angaja în situația în care i-au mai 
rămas câțiva ani până la pensie.  
„Tot ce ne-a mai rămas este acest 
loc de muncă. Unde să ne anga-
jăm la vârsta asta? La restaurante, 
hoteluri? Cine are nevoie de noi?”,  
se întreabă disperată aceasta. 

Problema disponibilizărilor a în-
ceput la „Moldpresa” încă acum doi 
ani, după ce a fost reparat bulevar-

dul Ștefan cel Mare din Chișinău. 
Atunci, au fost demontate și eva-
cuate 20 de gherete, 40 de persoane 
rămânând fără loc de muncă. Pro-
testatarii sunt îngrijorați că această 
soartă îi așteaptă și pe ei. 

Federația Sindicatelor din Co-
municații a fost alături de protesta-
tari. Elizaveta Iurcu, vicepreședintă 
a FSCM, a declarat că printre per-
soanele cu risc de a fi disponibiliza-
te sunt mulți angajați cu vârsta de 
peste 50 de ani, cărora le este foar-
te greu să-și găsească o activitate 
nouă. 

„Nu ne trimiteți peste hotare, 
vrem să muncim acasă!”

Natalia HADÂRCĂ,
n.hadarca@vocea.md
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Pe 29 ianuarie este 
Ziua Lucrătorului
Procuraturii.
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