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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA Reprezentanții CNSM în teritoriu 

contribuie la întărirea sindicatelor
Propuneri pentru a fi discutate 
în Comisia tripartită 
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Reper moral

Pe 15 ianuarie, de 
ziua nașterii marelui 
poet național Mihai Emi-
nescu și cu ocazia Zilei 
Naționale a Culturii, Con- 
federația Națională a 
Sindicatelor  din Moldo-
va vine cu calde felicitări 
pentru salariații membrii 
de sindicat care activează 
în domeniu, dar și pen-
tru cei care promovează 
și sunt cu adevărat am-
basadorii valorilor cultu-
rale naționale autentice. 
Devotamentul și munca 
dumneavoastră este înalt 
apreciată în societate, 
contribuind astfel la dez-
voltarea țării, la apropi-
erea și integrarea ei în 
spațiul multicultural eu-
ropean.

Cu această ocazie, vă 
doresc multă sănătate, 
bunăstare în familii,  suc-
cese și mari împliniri per-
sonale și profesionale.

Oleg BUDZA, 
președintele CNSM
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Comitetele sindicale de la întreprinderi trebuie să fie mai insistente 
când sunt încălcate drepturile salariaților 

Membrii Consiliului Federației 
Sindicale „Sindindcomservice” s-au 
întrunit recent în ședință, pentru a 
aborda probleme cu care se con-
fruntă președinții organizațiilor 
sindicale primare, membrii de sin-
dicat, dar și pentru a consemna 
unele succese. Evenimentul a fost 
găzduit de Institutul Muncii. 

Ana Selina, președinta Federației 

„Sindindcomservice”, a menționat 
că o bună  parte a contracte-
lor colective la nivel de unitate, 
de la întreprinderile unde există 
organizații afiliate federației, pre-
văd clauze privind acordul preala-
bil sau opinia consultativă a sindi-
catelor la concedierea salariaților 
din inițiativa angajatorului, soluții 
în caz de transferare temporară a 
salariaților la o altă muncă, spor la 
salariu pentru vechime în muncă 
și în caz de modificare a regimului 
de lucru, plăți compensatorii pen-

tru munca peste program, dar și în 
caz de înrăutățire a condițiilor de 
activitate în perioada de vară sau 
de iarnă. 

Potrivit Anei Selina, o activitate 
productivă în domeniul negocieri-
lor contractelor colective de mun-
că o au organizaţiile sindicale de 
la SA „Termoelectrica”, ÎM „Regia 
Transport Electric” Chişinău, Regia 
„Autosalubritate”, SA „Servicii co-
munale” Floreşti. La insistenţa pre-
şedintelui comitetului sindical din 
cadrul SA „Apă-Canal” Chişinău, 

Andrei Cebotari, au fost restabilite 
mai multe prevederi ale contractu-
lui colectiv de muncă, care fuseseră 
ignorate şi excluse din documentul 
deja aprobat.      

„O atenție sporită trebuie acor-
dată salarizării. Conform unei hotă-
râri a Guvernului de la 1 mai 2019, 
salariul minim tarifar pentru cate-
goria I de calificare din sectorul real 
este de 2775 de lei. Dar numai la 
33 de întreprinderi din ramură sau 
la 30% dintre ele se aplică acest 
cuantum. 

În căutare de noi soluții pentru 
a schimba situația din sistem

Elena CODREANU,
e.codreanu@vocea.md
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Pe 17 ianuarie este 
Ziua diplomatului.

Mesaj 
de felicitare


