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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA Cum putem face față stresului 

la locul de muncă
Federaţia „Moldova–business-sind”, 
la 30 de ani de activitate p.2

Actual

Sindicalist activ 
prin implicare  
și continuă 
perfecționare
Federația Sindicatelor Lucrăto-
rilor din Cultură a desfășurat un 
seminar pentru activul sindical 
de nivel național–ramural, cu 
genericul „Sindicalist activ prin 
informare, implicare și conti-
nuă perfecționare”.

Sindicatele  
doresc protejarea  
producătorului  
autohton
Consiliul Sindicatului Lucrăto-
rilor din Industria Construc-
toare de Automobile și Mașini 
Agricole a adresat o scrisoare 
Ministerului Economiei și In-
frastructurii, prin care cere 
protejarea producătorului au-
tohton de utilaje și tehnică 
agricolă. 

Angajații 
direcțiilor educație  
din raioane cer  
salarii mai mari 
În cadrul Campaniei „Avocatul 
sindicatelor” din raionul Sân-
gerei, mai multe angajate ale 
Direcției educație au apreciat 
drept discriminare salarizarea 
lor.

Realizări  
și perspective  
în activitatea  
FSEȘ în teritoriu 
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Pe 10 decembrie 
este Ziua Internațională 
a drepturilor omului.

de la

17,60 lei
*

www.vocea.md/abonamente
+373 (22) 23 40 93

ABONAREA 2020!

*  Abonament lunar 
    Pentru informații suplimentare contactați secția distribuție a ziarului

S-au acumulat foarte multe chestiuni, iar pentru echilibru, 
la discuţii trebuie invitate toate părţile 

O serie de chestiuni legate de 
perfecţionarea sau definitivarea le-
gislaţiei în materie de politici buge-
tare, pensionare, formare profesio-
nală, inspecţie a muncii, protecţie 
socială, dialog social sau asigurare 
medicală au fost discutate la o în-
trevedere a conducerii CNSM din 
Moldova cu Viorica Dumbrăveanu, 
ministra Sănătăţii, Muncii şi Protec-
ţiei Sociale. 

În context, Oleg Budza, preşe-
dintele CNSM, a solicitat continu-
area procesului de perfecţionare a 
legislaţiei muncii în format tripartit 
şi neadmiterea liberalizării excesive 
a acestuia în detrimentul salariaţi-
lor. Domnia sa a abordat probleme 
legate de salariile mici ale anga-
jaţilor CNAS, de formarea cadre-
lor, perfecţionarea legislaţiei din 
domeniul pensionării, revenirea 
la sistemul integrat de inspecţie a 
muncii etc. 

Sergiu Sainciuc, vicepreşedinte 
al CNSM, a propus examinarea mai 

detaliată a unor aspecte legate de 
plata pentru munca în condiţii no-
cive, micşorarea stagiului de coti-
zare pentru pensionarea în condiţii 
avantajoase, majorarea salariilor 
pentru angajaţii din sănătate, rati-
ficarea unor convenţii ale OIM. 

Mihail Hîncu, vicepreşedinte al 
CNSM, a insistat, între altele, pe 
elucidarea unor chestiuni privind 
buna organizare a odihnei de vară 
a copiilor şi adolescenţilor, dar şi 
majorarea unor indemnizaţii, inclu-
siv a celei de deces şi pentru îngri-
jirea copilului.

În context, s-a discutat şi despre 
revizuirea pensiilor speciale acor-
date procurorilor şi judecătorilor 
până în 2017.   

La rândul său, Viorica Dumbră-
veanu a constatat că s-au acumulat 
multe probleme şi a dat asigurări 
că există deschidere totală pentru 
soluţionarea lor. 

Oficialul a propus ca principala 
platformă pentru abordarea aces-
tor chestiuni să fie consiliile specia-
lizate din cadrul Comisiei naţionale 
pentru consultări şi negocieri co-
lective.   

Asigurări de deschidere spre rezolvarea 
mai multor probleme sociale

Ion MOLDOVANU,
i.moldovanu@vocea.md
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