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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA Sindicatele, împotriva lichidării 

secțiilor cultură din teritoriu
Tinerii formatori, instruiți 
să promoveze drepturile salariaților
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Actual

Schimb de bune 
practici oferit  
de sindicaliștii  
din Franța
Reprezentanţi ai Federaţiei 
„SindASP” au participat la 
Congresul al 52-lea al Confe-
derației Generale a Muncii din 
Franța, desfăşurat recent în 
oraşul Dijon.

Agenţii economici 
nu întotdeauna 
sunt deschişi  
spre colaborare 
Sindicatele doresc să conlu-
creze eficient cu agenţii eco-
nomici, pentru ca tinerii să se 
poată încadra în câmpul mun-
cii şi să nu întâmpine dificul-
tăţi la angajare. 

Și polițiștii  
au nevoie  
de protecție
Membrii de sindicat din orga-
nele de poliție, pe zi ce trece, 
se conving tot mai mult că 
sindicatele sunt acea forță 
care vine mereu în susținerea 
angajaților. Lipsa unui termen concret în care să fie argumentat refuzul de angajare 

creează teren pentru abuzuri 

Salariaţii moldoveni ar putea 
obţine dreptul de a fi informaţi 
în formă scrisă, în termen de cinci 
zile, despre decizia angajatorului 
de a le trata cu refuz solicitarea 
de angajare în muncă. O propu-
nere în acest sens a sindicatelor 
a fost votată joi de membrii Co-
mitetului Confederal al Confede-

raţiei Naţionale a Sindicatelor din 
Moldova. Ea urmează a fi înainta-
tă Ministerului Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale spre examinare 
în cadrul unui grup de lucru tri-
partit, înființat sub egida acestei 
instituţii pentru elaborarea pro-
punerilor de perfecționare a Co-
dului muncii.

Legislaţia în vigoare stabileşte 
că refuzul fără temei de angajare 
în muncă este interzis. Totodată, 
acesta trebuie să fie argumentat 

şi întocmit în formă scrisă. Nor-
ma legală nu stabilește însă un 
termen concret în care să fie emis 
şi adus la cunoştinţa solicitantului 
refuzul de angajare. 

Hotărârea în cauză a Comite-
tului Confederal al CNSM vizează 
perfecţionarea prevederilor a trei 
articole din Codul muncii. Propu-
nerile incluse în aceasta se axea-
ză atât pe stabilirea unui termen 
concret pentru informarea de că-
tre angajator despre refuzul de a 

satisface solicitările de angajare 
în muncă, cât şi pe o altă preciza-
re, legată de neadmiterea conce-
dierii salariaților aflați în orice tip 
de concediu.  

În aceeaşi şedinţă, a fost apro-
bat şi un set de recomandări ale 
CNSM privind  contribuția sindi-
catelor la apărarea drepturilor și
intereselor de muncă ale sala-
riaților prin prisma unor prevederi 
ale Codului muncii. 

Drept la informare în caz de respingere 
a solicitării de angajare în muncă 

Ion MOLDOVANU,
i.moldovanu@vocea.md
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Pe 31 mai este Ziua 
mondială fără tutun; 
pe 1 iunie – Ziua 
ocrotirii copilului; 
pe 4 iunie - Ziua
lucrătorului bancar; 
pe 5 iunie – Ziua 
mondială a mediului 
înconjurător 
și Ziua lucrătorilor 
din domeniul protecției 
mediului. 
În prima duminică 
a lunii iunie este 
Ziua amelioratorului.
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