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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVACopiii ar putea reveni la școală 

utilizând propriile mijloace de protecție
Mereu la datorie, pe timp de pandemie, 
ei au fost în prima linie p.3

p.2

Ne dorim să obținem în continuare noi facilități pentru membrii noștri 
în procesul de negocieri

Întreprinderea de Stat „Poșta 
Moldovei” și Federația Sindicatelor 
din Comunicații (FSCM) vor semna 
în curând un nou Contract Colectiv 
de Muncă. Astfel, cele două părţi 
semnatare au finalizat cu succes 
negocierile privind documentul 
care stă la baza activităţii tuturor 
angajaţilor operatorului naţional 
de servicii poştale. Prezentul do-
cument va intra în vigoare în ziua 

în ziua semnării și va fi valabil pe o 
perioadă de cinci ani. 

În cadrul noului acord s-au păs-
trat drepturile salariale din con-
tractul anterior, dar au fost intro-
duse prevederi noi în beneficiul 
salariaţilor. 

„Contractul colectiv de muncă 
este principalul instrument în rela-
țiile de muncă, prin intermediul 
căruia organizațiile sindicale pot 
promova drepturile și interesele 
membrilor de sindicat și pot obține 
beneficii concrete pentru salariați. 
În toate organizațiile membre ale 

FSCM au fost încheiate contracte 
colective de muncă. Ne dorim să 
obținem în continuare noi facilități 
pentru membrii noștri în procesul 
de negocieri, care vor fi incluse în 
contractele colective de muncă”, a 
declarat Ion Pîrgaru, președintele 
FSCM.

Printre obligațiile angajatorului, 
prevăzute de Contractul Colectiv 
de Muncă, sunt următoarele: să asi-
gure salariaţilor condiţiile de mun-
că corespunzătoare cu cerinţele de 
securitate și sănătate în muncă. De 
asemenea, să asigure salariații cu 

utilaj, instrumente, documentație 
tehnică și alte mijloace necesare 
pentru îndeplinirea obligațiilor de 
muncă, să aplice aceleaşi criterii de 
evaluare a calităţii muncii, de sanc-
ţionare şi de concediere. 

Noul contract conține preve-
deri vizând egalitatea de gen și de 
șanse. În primul rând, angajatorul 
este obligat să întreprindă măsuri 
de prevenire a hărţuirii sexuale la 
locul de muncă, precum şi măsuri 
de prevenire a persecutării, depu-
nând în organul competent  plân-
gerile privind discriminarea. 

FSCM și „Poșta Moldovei” vor semna 
un document ce denotă grijă de angajați
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Actual

Fiscul ar putea 
dispune  
de noi atribuții
Serviciul Fiscal de Stat va 
dispune de noi atribuții 
legate de prevenirea şi 
combaterea infracțiunilor 
economice prin acordarea 
unor competențe de efec-
tuare a urmăririi penale și 
a activităților speciale de 
investigație. 

Preocupați  
de problemele 
feroviarilor
Liderii sindicali și condu- 
cătorii CFM sunt pre-
ocupați de rezolvarea pro-
blemelor și de protecția 
drepturilor feroviarilor în 
contextul reorganizării în-
treprinderii.

Restabilirea 
funcțiilor de 
control ale ISM  
Un proiect de lege ela-
borat în scopul restabilirii 
funcțiilor Inspectoratului 
de Stat al Muncii de con-
trol în domeniul securității 
și sănătății în muncă și 
în cel al raporturilor de 
muncă a fost aprobat re-
cent de Guvern. 
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Pe 10 iulie este 
Ziua Lucrătorului 
din ramura piscicolă.
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