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și-au reales liderul sindical
Securitatea și sănătatea în muncă: 
riscuri, vulnerabilități și strategii p.2

Actual

Sindicaliştii  
înaintează  
propuneri  
la mai multe  
proiecte de lege 
O serie de amendamente la 
proiectele de lege a bugetu-
lui asigurărilor sociale de stat 
pentru 2020, a fondurilor 
asigurării obligatorii de asis-
tenţă medicală, precum şi a 
Legii privind sistemul unitar 
de salarizare în sectorul bu-
getar au fost aprobate la şe-
dinţa Comitetului Confederal 
al CNSM.  

Angajaţii  
din silvicultură  
ar putea primi  
lefuri mai mari 
Întreprinderile silvice din 
subordinea Agenţiei „Mold-
silva” vor fi reorganizate, iar 
salariile angajaţilor din ra-
mură ar putea creşte cu 15-
16 la sută.

Provocările  
digitalizării
Sindicatele sunt obligate să 
afle mai multe despre princi-
palele provocări privind digi-
talizarea, în condițiile în care 
aceasta afectează lucrătorii 
din serviciile publice.
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Pe 1 decembrie 
este Ziua Internațională 
de combatere 
și profilaxie 
a maladiei SIDA; 
pe 3 decembrie – 
Ziua Internațională 
a invalizilor.
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La viteza cu care a fost convocată ședința comisiei naționale, 
ne așteptăm la o conlucrare constructivă

Activitatea Comisiei naționale 
pentru consultări și negocieri co-
lective a fost reluată, în această 
săptămână, după o pauză de câ-
teva luni bune. Întrunită în regim 
de urgență, ședința s-a soldat cu 
aprobarea de către partenerii soci-
ali a proiectelor principalelor docu-
mente de politici bugetare pentru 
2020. În context, reprezentanții sin-
dicatelor și ai patronatelor au rele-

vat că, între timp, s-au acumulat 
numeroase probleme și au solicitat 
întrunirea cu regularitate a acestei 
comisii.

„Mă bucur că, după luni de zile, 
ne-am întâlnit totuși, pentru că în-
cepusem deja să ne uităm unii pe 
alții la față. Și dacă reprezentanții 
Guvernului s-au schimbat, cei de 
la sindicate și patronate au rămas 
aceiași”, a menționat Oleg Budza, 
președintele Confederației Națio-
nale a Sindicatelor din Moldova. 

În opinia sa, ședințele Comisiei 
naționale pentru consultări și ne-

gocieri colective ar trebui convo-
cate lunar, pentru că există destule 
probleme și, ca să nu se ajungă 
la greve și proteste, ar fi bine să 
se discute și să fie găsite soluții. 
Ședința în cauză a fost convocată 
însă la doar trei-patru zile după o 
întâlnire a sindicaliştilor și a pa-
tronatelor cu prim-ministrul Ion 
Chicu, iar aceasta ar vorbi despre 
deschidere spre o conlucrare con-
structivă. 

La rândul lor, reprezentanții 
patronatelor au subliniat că unele 
sectoare ale economiei se con-

fruntă cu probleme grave și au 
propus să se revină la practica în-
trunirii grupurilor de lucru de pe 
lângă Comisia tripartită. Aceștia 
au atras atenția și asupra faptului 
că, în ultima perioadă, nu au fost 
funcționale nici comisiile tripartite 
de ramură. 

Conform procedurilor, vinerea 
trecută s-a întrunit Biroul executiv 
al Comisiei tripartite, unde a fost 
aprobată ordinea de zi, iar luni a 
fost convocată deja în şedinţă Co-
misia națională pentru consultări și 
negocieri colective. 

Relansare a dialogului 
social tripartit la nivel național

Ion MOLDOVANU,
i.moldovanu@vocea.md
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