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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA Conducătorii de raion susțin 

sindicalismul autentic
Comerțul stradal, o problemă 
majoră pentru Republica Moldova
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Actual

Lege care dă mari 
bătăi de cap 
Noua lege privind sistemul 
unic de salarizare din secto-
rul bugetar le dă mari bătăi 
de cap și angajaților din Can-
temir.

Profesia  
de muncitor,  
subestimată  
pe nedrept 
Pe timpuri, profesia de mun-
citor impunea respect, era 
una de prestigiu, solicitată. În 
prezent, majoritatea întreprin-
derilor nu le pot oferi angaja-
ților nici măcar prânzuri gra-
tuite la cantine.

Tichetele de masă, 
limitate  
de politicile fiscale
CNSM se declară îngrijorată 
de politicile  fiscale preconi-
zate să fie realizate de către 
Ministerul Finanțelor, care 
vor avea un impact negativ 
asupra salariaților.

„Suntem tineri, 
vrem siguranță  
în viitor!”
Sub acest slogan, în contextul 
marcării Zilei Internaționale a 
Tineretului, Comisia de Tine-
ret a CNSM a desfășurat o 
acțiune de informare despre 
drepturile tinerilor la locul de 
muncă.

În a treia duminică 
a lunii august 
este Ziua minerului.

Suntem gata să vă ajutăm, să eliminăm barierele birocratice, 
să vă ascultăm, să ne consultăm, să lucrăm împreună

Constructorii din ţara noastră şi-
au serbat de curând ziua profesio-
nală. La festivitatea organizată cu 
acest prilej la Casa sindicatelor de 
partenerii sociali, felicitările au curs 
gârlă, la fel şi asigurările de susţine-
re şi deschidere spre colaborare din 
partea exponenţilor noii guvernări. 
Ceremonia s-a desfăşurat sub ge-

nericul „Pentru un parteneriat social 
efectiv în domeniul construcţiilor”.  

În cei 25 de ani de parteneriat so-
cial în ramura construcţiilor, aceasta 
a evoluat considerabil. Din păcate, 
în ultimii ani a fost afectată de criza 
economică, iar pentru dezvoltarea 
ei este important ca fiecare din-
tre partenerii sociali să-şi onoreze 
obligaţiile ce ţin de asigurarea unei 
funcţionări permanente a Comisiei 
pentru consultări şi negocieri co-
lective din ramura construcţiilor, a 

remarcat Victor Talmaci, preşedinte-
le Federaţiei „Sindicons”, în mesajul 
său de felicitare. 

Preşedintele „Sindicons” a subli-
niat că există un şir de iniţiative şi 
proiecte, iar pentru realizarea lor e 
necesar ca toate părţile interesate 
să pună umărul. Printre acestea se 
numără şi înființarea în ţara noastră 
a unei case sociale a constructori-
lor în corespundere cu experienţa 
europeană, iniţiativă care până la 
urmă nu a fost promovată. În acelaşi 

timp, dacă cea a tichetelor de masă 
a fost pusă în practică după 10 ani 
de insistenţe, recent au apărut unele 
controverse. 

Victor Talmaci a adăugat că există 
un şir de chestiuni ce necesită a fi 
abordate de partenerii sociali şi şi-a 
exprimat speranţa că noua guverna-
re va depune eforturi pentru a adu-
ce unele schimbări în bine ca toată 
lumea să-şi poată realiza năzuinţa 
de a avea o casă şi un trai decent 
la baştină.

Asigurări de susţinere şi deschidere 
spre colaborare date constructorilor

Ion MOLDOVANU,
i.moldovanu@vocea.md
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