
VINERI, 5 IUNIE 2020   № 17 (1461)                                          

FONDAT ÎN FEBRUARIE 1990 WWW.VOCEA.MD

ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVAMăsuri întreprinse de „SindASP” 

ca răspuns la pandemia de COVID-19
Moldova are nevoie, mai mult 
ca oricând, de păduri, ca de aer
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În orice țară, guvernul are grijă în primul rând de cetățenii săi

Constructorii moldoveni sunt 
discriminați de mai mulți ani la 
compartimentul salarizare în raport 
cu străinii angajați în țara noastră. 
Documentele în această materie, 
negociate de partenerii sociali, sunt 
ignorate de autoritățile statului, 
care par în acest caz ghidate de alte 
raționamente decât cele legate de 
nevoile țării și ale oamenilor. 

În consecință, reprezentanții Fe-
derației „Sindicons”, susținuți și 
de cei ai patronatelor din ramura 
construcțiilor, s-au adresat Consiliu-
lui Concurenței. Sindicaliștii au mai 
apelat și la Consiliul pentru preve-
nirea și eliminarea discriminării și 
asigurarea egalității.

Munca în construcții este una 
din cele mai grele și complexe, iar 
drept urmare logică, încă din 1993, 
partenerii sociali urmăresc în cadrul 
negocierilor colective ca salariul mi-

nim pentru această ramură să fie 
mai mare decât cel stabilit la nivel 
național, a precizat Victor Talmaci, 
președintele Federației „Sindicons”.  

Ani la rând, acest lucru era nor-
mă, până prin 2000, când ministerul 
de resort a lansat inițiativa de a ex-
pedia agenților economici o scrisoa-
re axată pe toate raționamentele le-
gate de devizul de cheltuieli pentru 
participarea la achizițiile publice de 
lucrări de construcție. În mod inex-
plicabil, autoritatea statală a inclus 

în această scrisoare salariul minim 
pe economie, ignorându-l pe cel ne-
gociat de partenerii sociali și prevă-
zut în convenția colectivă de muncă 
din ramura construcțiilor. 

Pornind de la această practică 
defectuoasă, unii angajatori care nu 
fac parte din asociațiile patronale, la 
negocierile desfășurate la nivel de 
unitate au insistat și ei pe cuantumul 
minim garantat al salariului stabilit 
la nivel național. 

Normele negociate prin dialog 
tripartit, ignorate de autorități 
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Actual

Numărul copiilor  
din R. Moldova,  
în continuă scădere
Pe 1 iunie, se celebrează Ziua 
Internaţională a Copilului. 
Ziua în care încercăm încă o 
dată să conştientizăm că in-
teresul pentru copil trebuie 
să fie unul prioritar.  

Vor să muncească
Timp de mai multe zile con-
secutiv, salariați din sfera  
hoteluri, restaurante, cafe- 
nele (HORECA) au protes- 
tat în fața Guvernului, ce-
rând să li se permită reluarea 
activității. 

ANOFM scoate  
la ,,vânzare” locurile 
de muncă vacante 
Șomerii care sunt în căutarea 
unui loc de muncă și per- 
soanele revenite de peste ho-
tare, vor putea să-și găseas-
că un job și online. 

IMM-urile  
nu beneficiază  
de facilități 
Majoritatea întreprinderilor 
din sectorul IMM nu dispun 
de un scut de protecție pen-
tru situații de criză și nu au 
fonduri de intervenție.
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Pe 5 iunie este 
Ziua Internațională 
a Mediului; 
pe 7 iunie – 
Ziua Sindicalistului. 

7 iunie - Ziua Sindicalistului
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