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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA Schimb de experiență între sindicaliștii 

de pe ambele maluri de Prut 
Activitatea Consiliului General al FSEȘ, 
examinată la o reuniune p.3p.2
Actual

Restanțele salariale 
„otăvesc” din nou 
la calea ferată
Sindicatele de la nodul de 
cale ferată Basarabească 
sunt alarmate de acumularea 
restanțelor salariale, fapt ce 
ar putea conduce la formarea 
unor datorii cronice, cum s-a 
întâmplat anterior.

Discrepanţe  
în remunerarea 
funcţionarilor
Federaţia „SindASP” a adop-
tat o declaraţie în legătură 
cu unele probleme generate 
de aplicarea Legii privind sis-
temul unitar de salarizare în 
sectorul bugetar. 

Protecția socială a constructorilor moldoveni angajați în străinătate, 
în atenția sindicatelor 

În aceste zile, o delegație a 
Confederației Naționale a Sindi-
catelor din Moldova (CNSM), în 
frunte cu președintele CNSM, 
Oleg Budza, și cu liderul Federa- 
ției „Sindicons”, Victor Talmaci, se
află într-o vizită la Tel Aviv, Israel, 
unde participă la Congresul  Na-
ţional al Federaţiei Sindicatelor  
Lucrătorilor din Construcţii şi In-
dustria Lemnului „Histadrut”. 

Precizăm că, anterior, sindicaliștii 
din Israel au semnat cu condu-
cerea  Federației „Sindicons” un 
Acord de colaborare pentru asigu-
rarea protecției lucrătorilor mol-
doveni din construcții pe teritoriul 
Israelului. 

„Le vom mulțumi colegilor din 
Israel pentru aportul pe care l-au 
adus ei pentru protecția cetățenilor 
noștri, a constructorilor care mun-
cesc legal în Israel. Trebuie să vă 
amintesc că Republica Moldova și 
Statul Israel au semnat un Acord 
bilateral cu privire la angajarea 
temporară a lucrătorilor moldo-

veni în anumite sectoare economi-
ce din această țară, document in-
trat în vigoare în 2013 și prelungit 
până în ianuarie 2024. Vom avea 
și niște vizite pe șantiere, acolo 
unde muncesc concetățeni de-ai 
noștri. Ne vom documenta direct 
de la sursă despre condițiile de lu-
cru, poate că moldovenii întâmpi-
nă unele probleme, au alte opinii, 
așteptări”, a spus, pentru „Vocea 
poporului”, Victor Talmaci. 

Actualmente, în construcții în 
Israel muncesc legal circa șapte 
mii de moldoveni. Au ales să ple-
ce în Israel pentru a câștiga mai 

mulți bani. În timp ce în Republica 
Moldova salariul mediu în ramură 
este de circa 500 de dolari, în Isra-
el salariul minim este de 1500 de 
dolari. 

„Depunem toate eforturile ca 
specialiștii noștri să muncească în 
țară, să îmbunătățim situația din 
domeniu. Dacă însă aleg să plece, 
noi suntem obligați să-i protejăm, 
să-i ajutăm, să veghem ca dreptu-
rile și cerințele în ceea ce privește 
condițiile de muncă și de remune-
rare să le fie respectate, să bene-
ficieze de protecție socială”, a mai 
adăugat președintele „Sindicons”. 

O delegație a CNSM participă la Congresul  
Sindicatelor „Histadrut” din Israel

Galina MUNTEANU,
g.munteanu@vocea.md

Pe 27 octombrie 
trecem la  
„ora de iarnă”

Guvernul Republicii Mol-
dova informează că, în con-
formitate cu propunerea Co-
misiei Economice Europene 
a ONU şi concomitent cu 
statele-membre ale Uniunii 
Europene, pe data de 27 oc-
tombrie curent, ultima du-
minică a lunii octombrie, la 
ora 3.00, pe întreg teritoriul 
țării va avea loc trecerea la 
timpul „de iarnă” prin tran-
sferul acelor ceasornicului 
cu o oră înapoi.

Pe 30 octombrie este 
Ziua radioului național.  
În ultima sâmbătă 
a lunii octombrie 
este Ziua națională 
de amenajare a spațiilor 
verzi, iar în ultima 
duminică – Ziua 
automobilistului.
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