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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVAFSEȘ și ministerul de resort au semnat 

Convenția Colectivă de ramură
Cum să monitorizăm relațiile de muncă 
pe timp de urgență în sănătate p.3p.2

Un deziderat neîmplinit, din care cauză sunt afectați milioane de angajați 

Anual, a șaptea zi a lunii octom-
brie este dedicată muncii decente. 
Conceptul presupune remuneraţie 
corectă, securitate în timpul servi-
ciului, oportunităţi de dezvoltare 
profesională, libertate de exprima-
re, participare activă în luarea deci-
ziilor etc. 

În acest an, la cea de-a 13-a ani-
versare, comunitatea sindicală din 

întreaga lume estimează impactul 
dezastruos generat de pandemia 
de Covid-19. Discuții în acest sens 
au avut loc recent, în cadrul unei 
mese rotunde prilejuită de Ziua 
Mondială a Muncii Decente. Aceas-
ta s-a desfășurat cu genericul „Un 
nou contract social pentru redre-
sare și reziliență” și a fost organi-
zată de Confederația Națională a 
Sindicatelor din Moldova (CNSM). 
La eveniment au fost prezenți par-
teneri  sociali din țară. 

Participanții la masa rotundă 

au constatat, cu regret, că munca 
decentă la noi în țară continuă să 
fie un deziderat neîmplinit și este 
mult mai dificilă aplicarea principii-
lor acesteia în contextul declanșării 
pandemiei Covid-19. Potrivit lui 
Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al 
CNSM, măsurile restrictive între-
prinse, chiar la nivel global, pentru 
prevenirea răspândirii coronaviru-
sului de tip nou, au avut impact 
asupra tuturor sectoarelor econo-
miei naționale, determinând între-
prinderile mici și mijlocii să se adap-

teze la noile condiții de activitate. 
„În foarte multe cazuri, unitățile 
economice și-au sistat activitatea, 
au trimis salariații în șomaj tehnic, 
au adoptat noi metode de muncă 
de la distanță și au redus salariile 
angajaților. Mulți lucrători au rămas 
fără loc de muncă, au fost trimiși în 
concedii fără plată. S-au redus ve-
niturile salariale și în context crește 
numărul de persoane care au ne-
voie de ajutor din partea statului”, 
a menționat Sergiu Sainciuc. 

Pe 7 octombrie, toată lumea a consemnat 
Ziua Mondiala a Muncii Decente 
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Actual

Situație alarmantă  
la cercetarea  
accidentelor  
de muncă 
CNSM și-a exprimat în mod 
repetat îngrijorarea față  
de situația reală a securi-
tății și sănătății în muncă  
din țară și de faptul nepro-
tejării angajaților la locul de 
lucru.

Pentru o conlucrare 
eficientă, e nevoie  
de o echipă bună  
și de parteneri  
pe măsură
(Interviu cu Mihail LAȘCU, 
președintele Federației 
Sindicatelor din Moldova 
„SINDLEX”)

Sfaturile  
economistului și  
ale avocatului

Sindicatele,  
împotriva angajării 
muncitorilor  
străini în detrimentul 
băștinașilor
În opinia CNSM, facilitarea 
imigrării străinilor în scop 
de muncă ar avea sens doar 
după utilizarea eficientă a tu-
turor posibilităţilor de anga-
jare a cetăţenilor R. Moldova. 

Galina MUNTEANU,
g.munteanu@vocea.md
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Pe 9 octombrie 
este Ziua Lucrătorului 
Poștal; 
pe 15 octombrie – 
Ziua Mondială 
a Femeilor 
din Mediul Rural.

p.4

p.5

p.6

p.7


