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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA Un sindicat social-inovativ 

pentru noua generație
Eforturi sindicale pentru 
atingerea nivelului de viaţă dorit
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Actual

FSEȘ discută  
documente  
importante  
care vor sta  
la baza activității 
Conducători și președinți ai or- 
ganizațiilor primare sindicale 
sunt implicați în cadrul unor 
discuții privind Statutul Sindi-
catului Educaţiei şi Ştiinţei în 
redacţie nouă.

Soluţii pentru  
problemele  
constructorilor
După exemplul şi la îndemnul 
sindicatelor, federaţiile patro-
nale din domeniul construc-
ţiilor din Republica Moldova 
şi România au iniţiat relaţii de 
colaborare. 

Campania  
„Avocatul  
sindicatelor”  
vine în susținerea 
salariaților

Medicii au un  
Ghid al Integrității 
Acest ghid este un pas mic 
înainte. Fără să fie făcuți urmă-
torii pași, precum majorarea 
salariilor, crearea condițiilor 
de muncă mai bune, ghidul 
rămâne doar un manual ce nu 
obligă pe medici la nimic. 

Este important să se aloce mijloacele necesare pentru 
a fi implementată legea salarizării 

Este un adevăr arhicunoscut că 
sindicatele au luptat mereu pentru 
majorarea salariilor, respectiv, pen-
tru creșterea puterii de cumpărare 
și îmbunătățirea nivelului de trai al 
cetățenilor, în ultimă instanță. Fac-
torii de decizie din Guvern, de la 
ministerele de resort sunt nevoiți 
să țină seama de poziția sindicate-
lor în această problemă. O dovadă 
în acest sens este și întrevederea pe 
care a avut-o recent Sergiu Sainciuc, 

vicepreședinte al CNSM, cu minis-
tra Finanțelor, Natalia Gavrilița.

Părțile au discutat despre Legea 
privind sistemul unitar de salariza-
re în sectorul bugetar, majorarea 
fondului de salarizare, precum și 
despre reformele preconizate în 
acest domeniu.

Sergiu Sainciuc s-a referit la 
necesitatea modificării Legii pri-
vind sistemul unitar de salarizare 
în sectorul bugetar. „Noi suntem 
nemulțumiți de modul în care a 
fost elaborată această lege, deoa-
rece nu am fost implicați în pro-
cesul de elaborare, fiind consultați 

doar înainte de adoptare”, a relevat 
vicepreședintele CNSM.

Natalia Gavrilița a declarat că 
majorarea salariilor este o investiție 
în cetățenii Republicii Moldova. 
„Cred foarte mult în faptul că drep-
turile salariaților, salarizarea decen-
tă și protecția socială pot fi realiza-
te. Trebuie să continuăm majorarea 
salariilor. În prezent, discutăm cu 
Fondul Monetar Internațional pen-
tru a obține suport în acest sens”, a 
menționat Natalia Gavriliță.

După întrevedere, Sergiu Sain-
ciuc a deschis unele paranteze 
pentru „Vocea poporului”. „Legea 

privind sistemul unitar de salari-
zare în sectorul bugetar, după cum 
cunoașteți, a fost pusă în aplicare 
de la 1 decembrie 2018. Evident, în 
acest răstimp, am văzut care sunt 
lacunele, rezervele și, drept rezul-
tat, CNSM a elaborat mai multe 
propuneri concrete de modifica-
re și completare a cadrului juridic 
privind salarizarea angajaților din 
sectorul bugetar. Aceste propu-
neri le-am prezentat și Ministerului 
Finanțelor, și Guvernului, și Parla-
mentului. În acest context a și fost 
organizată această întrevedere”,  
a relevat Sergiu Sainciuc. 

Sindicatele au un rol semnificativ
în obținerea majorării salariilor

Natalia HADÂRCĂ,
n.hadarca@vocea.md

Pe 15 octombrie
este Ziua Mondială 
a femeilor 
din mediul rural; 
pe 17 octombrie – 
Ziua Mondială pentru  
eradicarea sărăciei. p.3
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