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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA Dezvoltarea abilităţilor sindicale 

în materie de negocieri colective 
Semănătorii de lumină speră 
că munca le va fi respectată 
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Actual

Sindicaliștii  
din comunicații  
au pledat pentru 
corectitudine 
Federația Sindicatelor din Co-
municații a marcat printr-un 
flashmob Ziua Internațională 
a Muncii Decente. Membrii de 
sindicat au transmis mesajul 
„Sindicatele – pentru munca 
decentă”.

Să oprim exodul  
tinerilor specialiști 
Cea de-a opta ediție a Foru-
mului Tinerilor Sindicaliști a 
pus accent pe recrutarea tine-
rilor în sindicate. Tineri de la 
18 centre sindicale național–
ramurale au avut ocazia să se 
familiarizeze cu bune practice 
de recrutare.

Pentru deplasări, 
profesorii trebuie  
să primească adaos  
la salariu 
În cadrul Campaniei „Avocatul 
sindicatelor”, care a ajuns la 
Soroca, mai mulți profesori au 
pledat ca pentru deplasări de 
serviciu să li se achite adaos la 
salariu sau diurne.

Munca neremunerată este principala cauză care împiedică femeile 
să se realizeze pe piaţa muncii

Serviciile de îngrijire a unor cate-
gorii cum sunt copiii, persoanele cu 
dizabilități sau vârstnicii sunt cea mai 
eficientă formă de asigurare a bu-
nă-stării sociale într-o societate. Cel  
puţin aşa cred reprezentanţii Confe-
derației Internaționale a Sindicatelor, 

care au lansat un apel ca, în acest an, 
Ziua Mondială a Muncii Decente să 
fie marcată sub sloganul „Investiți în 
serviciile de îngrijire”.

Conceptul de muncă decentă pre-
supune și un grad mai înalt de con-
ştiinţă din partea tuturor, de respect 
pentru legile țării, susţine Oleg Bud-
za, preşedintele Confederaţiei Naţio-
nale a Sindicatelor din Moldova. 

„Sindicatele duc o luptă perma-

nentă pentru ca economia naţională 
să crească. Or, cu cât mai mari vor fi 
acumulările la bugetul consolidat al 
statului, cu atât va creşte şi capaci-
tatea de a investi în diferitele ramuri 
ale economiei - învăţământ, medici-
nă, agricultură, cultură...”, a punctat 
Oleg Budza.

Este nevoie să existe şi un cadru 
normativ care să asigure achitarea cu 
regularitate şi pe deplin a impozitelor 

de către toţi contribuabilii. Mai mult, 
atât cei care trăiesc aici, cât şi cei care 
vin în ţara noastră pentru a face in-
vestiţii, trebuie să se gândească și 
la păturile nevoiașe. Totodată, sindi-
catele propun, între altele, aplicarea 
unei politici de impozitare proporţi-
onală, în cote progresive a venituri-
lor, astfel încât celor cu venituri mai 
mari de 30 de mii de lei lunar să le fie  
aplicată o cotă de 20 la sută. 

Promovare a muncii decente 
prin investirea în serviciile de îngrijire

Ion MOLDOVANU,
i.moldovanu@vocea.md

Pe 5 octombrie este 
Ziua profesională
a lucrătorilor 
din învățământ; 
pe 7 octombrie –
 Ziua Internațională 
a muncii decente. 
În prima sâmbătă a lunii 
octombrie este Ziua 
inginerului, în prima 
luni – Ziua arhitectului.

Una din acţiunile sindicale dedicate Zilei Mondiale a Muncii Decente este şi campania de informare desfăşurată în Scuarul Europei
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7 octombrie – Ziua Mondială a Muncii Decente
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