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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA Activiştii sindicali trebuie să fie 

mai eficienţi în acţiuni
CNSM solicită inițierea procedurii 
de ratificare a Convenției 102 a OIM p.6

p.2

Actual

Statutul Federației 
„Sănătatea”,  
adaptat la condițiile 
actuale
Federația Sindicală „Sănăta-
tea” din Moldova a organizat 
un atelier de lucru, unde s-au 
discutat chestiuni privind ela-
borarea propunerilor de mo-
dificare și completare a Statu-
tului Federației.

Feroviarii solicită  
măsuri urgente  
pentru salvarea  
ramurii 
Scrisoare deschisă către pre-
ședintele Republicii Moldo-
va, Igor DODON, din partea 
Federației Sindicale a Ferovi-
arilor.

În 2020, salariile 
bugetarilor se vor 
majora cu 9,6%
Politica salarială, elaborată de 
Ministerul Finanțelor, prevede 
că, din anul viitor, se vor ma-
jora clasele de salarizare ale 
educatorilor și învățătorilor, 
pentru a-i aduce la același ni-
vel cu profesorii.

Sindicaliști din CSI  
au discutat probleme  
de interes comun 
Membri ai Uniunii Interna-
ționale a Sindicatelor Lucră-
torilor din Comunicații s-au 
întrunit, în perioada 21-25 oc-
tombrie, la Institutul Muncii. 

Scopul nostru este să dezvoltăm și să stabilim noi parteneriate 
pe piața muncii 

Lipsa forței de muncă din Re-
publica Moldova continuă să fie o 
problemă, dar și o preocupare a 
autorităților. Salariul mic, situația 
politică, dar și socială din țară îi 
face pe mulți dintre moldoveni,  
în special forța tânără, să aleagă 
calea străinătății, fie la studii, fie la 
muncă. 

Potrivit datelor Agenției Națio-
nale pentru Ocuparea Forței de 
Muncă (ANOFM), acum zece zile, 
erau în evidenţă peste 12 mii de lo-

curi de muncă vacante, atât pentru 
femei, cât și pentru bărbați. Cele 
mai multe dintre acestea, circa 5 
mii, sunt în municipiul Chișinău. 
Capitala este urmată de municipiul 
Bălți, unde sunt disponibile peste 
două mii de locuri de muncă. De 
remarcat e că pentru cei cu studii 
superioare și medii de specialitate 
sunt disponibile peste două mii de 
joburi, ceea ce constituie circa 16 
la sută din numărul total de locuri 
vacante. Continuă să fie la mare 
căutare specialiștii în sănătate, în 
învățământ, polițiștii și pompierii, 
inginerii și tehnicienii etc. 

Cel mai mare salariu oferit de 

angajatorii din țară, unor manageri 
în construcții, este de 30 de mii de 
lei, potrivit datelor ANOFM. Clasa-
mentul celor mai plătite joburi este 
continuat cu funcția vacantă de in-
giner, programator, pentru care se 
va achita un salariu între 20 și 30 de 
mii de lei. Maxim 15 mii de lei sunt 
oferite pentru șoferi, electricieni, 
lăcătuși tehnică sanitară, montatori 
sisteme de ventilație etc.

Chiar și așa, nici șomerii, dar 
nici angajatorii nu prea ajung să se 
adreseze la ANOFM în speranța că 
unii vor găsi un job dorit, iar alții – 
un angajat pe măsura așteptărilor. 
Motivele sunt diverse. 

Până la sfârșitul lunii noiembrie, 
responsabili de la ANOFM vor tre-
ce pragul mai multor angajatori din 
țară și le vor vorbi despre serviciile 
agenției, dar și despre personalul 
pe care caută să-l angajeze.  

„Scopul principal este să dezvol-
tăm și să stabilim noi parteneriate 
pe piața muncii, în special cu anga-
jatorii cu care încă nu am colabo-
rat, să identificăm locurile de mun-
că vacante în teritoriu și să sporim 
nivelului de angajare a șomerilor”, 
ne-a spus Ana Neculce, specialist 
principal în Direcția implementarea 
politicii de ocupare de la ANOFM. 

ANOFM a lansat un proiect de durată 
pentru șomeri și angajatori

Galina MUNTEANU,
g.munteanu@vocea.md
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Următorul număr 
al publicației „Vocea 
poporului” va apărea
pe 15 noiembrie curent.


