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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVAReprezentantul CNSM în teritoriu 

a trecut în revistă realizările
Comitetul sectorial din industria ușoară a 
elaborat un profil ocupațional p.6p.3

Salariul minim trebuie să fie de 60 la sută din retribuția medie 
pe economie, este îndemnul UE

Conducerea Confederației Na-
ționale a Sindicatelor (CNSM) a 
dat start unei campanii naționale 
cu genericul „Vocea Ta Contează”. 
Astfel, va fi ascultat fiecare mem-
bru de sindicat, pentru a-i afla 
doleanțele și a face totul posibil 
ca aceștia să simtă că reprezentă 
o organizație cu un cuvânt greu 
de spus. 

La prima întrunire au participat 
conducerea CNSM, președinții 
centrelor sindicale național-ramu-
rale (CSNR), membri de sindicat  
din cadrul CSNR, precum și spe-

cialiști din aparatul Confedera-
ției.

Participanții la eveniment au 
vorbit despre realizările obținute 
în domeniile: remunerarea muncii, 
protecția socială, parteneriatul so-
cial, juridic, sănătatea și securitatea 
în muncă, educație, informațional, 
întremarea sănătății, provocările 
existente pe piața forței de mun-
că etc. Evident, ei s-au referit și 
la un plan de acțiuni comune în 
vederea soluționării acestora pe 
parcursul anului 2020.

„Sindicatele urmăresc apărarea
și promovarea drepturilor și liber-
tăților fundamentale ale mem-
brilor pentru a nu permite dimi-
nuarea calității vieții cetățenilor”, 

a menționat Oleg Budza, pre-
ședintele CNSM. 

Întrevederea conducerii CNSM 
cu membrii de sindicat cu ge-
nericul „Vocea Ta Contează!” a 
debutat cu o trecere în revistă a 
realizărilor din anul 2019, făcută 
de Oleg Budza. Vă redăm succint 
doar câteva dintre acestea. 

Începând cu 1 mai 2019, cuan-
tumul minim garantat al salariului 
în sectorul real  a fost majorat de 
la 2610 lei la 2775 de lei pe lună. 
Pentru angajații salarizați în baza 
Legii nr. 270 din 23.11.2018 pri-
vind sistemul unitar de salarizare 
în sectorul bugetar, s-au obținut 
beneficii, în vigoare din 1 ianuarie 
2020. La determinarea cuantumu-

lui pensiei pentru perioada ne-
contributivă de îngrijire a unui co-
pil până la vârsta de trei ani, va fi 
luat în calcul salariul mediu lunar 
pe ţară la data calculării pensiei, și 
nu salariul minim.

A fost suplinit bugetul pen-
tru tratamentul balneosanatorial 
pentru persoanele asigurate în 
anul 2020 cu 7 milioane de lei, re-
stante din 2017.

A fost introdus certificatul me-
dical în format electronic.

Începând cu 1 noiembrie 2019, 
suportul financiar oferit familiilor 
defavorizate pentru perioada rece 
a anului a fost majorat de la 350 
de lei lunar la 500 de lei.

„Vocea Ta Contează” - sindicatele au
un cuvânt greu de spus în societate 
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17,60 lei
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ABONAREA 2020!

*  Abonament lunar 

3 luni - 52,80 lei;     6 luni - 105,60 lei;     12 luni - 211,20 lei.3 luni - 52,80 lei;     6 luni - 105,60 lei;     12 luni - 211,20 lei.

*  Abonament lunar
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Actual

Executivul  
a dat curs solicitării 
sindicaliștilor  
din educație
Eforturile depuse de către 
Sindicatul „Știința”, Federația 
Sindicală a Educației și Științei, 
CNSM privind finanțarea 
instituțională pentru anul 
2020, au dat roade.

Disperați că își  
primesc salariile  
cu mari întârzieri
Le-a ajuns cuțitul la os - pes-
te 70 de angajați ai Stației de 
irigare Briceni solicită ajuto-
rul legiuitorilor, pentru că nu 
și-au primit retribuțiile de  
aproape un an de zile. 

Premisă  
a prosperării  
economiei  
și a bunăstării  
salariaţilor 
Pe fondul diminuării din ulti-
ma perioadă a dialogului so- 
cial tripartit din ramura agri-
culturii şi alimentaţiei, repre-
zentanţii Federaţiei „Agroind-
sind” au desfăşurat, recent, 
la Institutul Muncii, o masă 
rotundă.    

Instruire  
în domeniul  
securităţii şi  
sănătăţii în muncă 
Activitatea desfăşurată de In-
spectoratul Muncii al Sindica-
telor  în 2019 a fost orientată 
spre realizarea obiectivelor 
ce-i revin din Strategia CNSM 
pentru anii 2017-2022.
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