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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA O rezervă importantă 

care va genera progres
Două sindicate de ramură 
au decis să se unească
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Actual

Evoluţie dinamică 
de consolidare  
a rolului  
în societate
Sindicatele din ţara noastră 
îşi consolidează, pe an ce 
trece, în ansamblu, rolul şi 
locul în societate, au o evo-
luţie dinamică şi sănătoasă 
de dezvoltare. 

Tineri  
cu perspectivă, 
instruiți la Școala 
Sindicală
Cursanții Școlii Sindicale, 
ediția a VII-a, s-au întrunit 
la o nouă sesiune. Proiectul 
educaţional este finanțat de 
Confederația Națională a 
Sindicatelor din Moldova și 
implementat în parteneriat 
cu Institutul Muncii. 

Implementarea 
Programului  
de Țară privind  
Munca Decentă
Planul de implementare a 
Programului de Țară privind 
Munca Decentă 2016 – 2020 
decurge cum a fost planificat, 
fără mari abateri. Membrii 
Comitetului de Supraveghe-
re a acestui program s-au în-
trunit într-o nouă ședință.

Sindicaliștii consideră că dispozițiile unui ordin semnat de directorul CFM 
vin în contradicție cu legea

Președintele Confederației Na-
ționale a Sindicatelor din Moldova, 
Oleg Budza, a expediat o scrisoare 
directorului general al Întreprinderii 
de Stat „Calea Ferată din Moldova” 
(CFM), Iurie Topală, prin care soli-
cită ca acesta să respecte dreptu-
rile angajaților în domeniul salari- 
zării. Este vorba despre Ordinul  

nr. Н/457 din 31 mai 2019, care pre-
vede majorarea salariului unor ca-
tegorii de salariați din cadrul CFM. 
Acest ordin, potrivit sindicaliștilor, 
este în contradicție cu legislația în 
vigoare. 

Anterior, directorul CFM, Iurie 
Topală, a anunțat că, începând cu 
luna mai, prin ordinul semnat de el, 
fondul salarial al CFM va fi majo-
rat cu peste patru milioane de lei 
și vor fi mărite salariile angajaților 
în baza celui mai mic coeficient 

de salarizare. În scrisoarea CNSM, 
semnată de președintele Oleg 
Budza, se precizează că sindicate-
le au decis să vină cu acest apel în 
urma multiplelor adresări din par-
tea salariaților membri de sindicat 
din cadrul Întreprinderii de Stat 
„Calea Ferată din Moldova” referi-
toare la legalitatea ordinului din 31 
mai anul curent.

Astfel, potrivit sursei citate, în 
conformitate cu prevederile art. 14 
alin. (2) lit. b) din Legea salarizării  

din 14 februarie 2002, în sectorul 
real, salariul tarifar pentru cate-
goria I de calificare (de salarizare) 
se stabilește prin negocieri colec-
tive la nivel de ramură, în mărime 
cel puțin egală sau care depășește 
cuantumul minim garantat al sala-
riului în sectorul real, stabilit anual 
prin hotărâre de Guvern, iar la nivel 
de unitate din ramurile respective – 
în mărime care să nu fie mai mică 
decât cuantumul stabilit la nivel de 
ramură.

CNSM cere conducerii CFM să respecte 
și să aplice uniform legislația muncii

Galina MUNTEANU,
g.munteanu@vocea.md
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Pe 18 iunie este 
Ziua istoricului. 
În a treia duminică 
a lunii iunie este Ziua 
lucrătorului medical 
și a farmacistului.
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