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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVACNSM va contesta raportul Comisiei 

de anchetă privind patrimoniul sindical
Angajații CFM nu și-au primit 
salariile de mai bine de câteva luni
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Actual

Sindicatele cer 
reluarea activității 
taberelor de odihnă
Membrii Comitetului Con-
federal al CNSM sunt indig-
nați în legătură cu sista-
rea activității instituțiilor de 
întremare pentru copii și 
adolescenți în perioada esti-
vală a anului 2021. 

Ștefan Gorda:  
„E nevoie de o 
nouă Concepție  
a politicii externe, 
care să fie adecvată 
provocărilor lumii 
moderne”

Sfaturile  
economistului și  
ale avocatului

Cei mai buni  
în „Haute Couture”
Pentru a-i încuraja pe tinerii 
talentați din industria ușoară 
și a le da un imbold profesi-
onal, recent s-a desfășurat 
Concursul național cel mai 
bun în „Haute Couture”.  

Pe 22 iunie este  
Ziua comemorării 
victimelor fascismului; 
pe 23 iunie - 
Ziua Suveranității 
și Ziua funcționarului 
public. 
În a treia duminică 
a lunii iunie este Ziua 
lucrătorului medical 
și a farmacistului. 

Conform Hotărârii Comitetului Confederal 
nr. 2-1 din 25 februarie 2021, 
săptămânalul ,,Vocea poporului” va fi publicat 
în varianta electronică, doar în limba română, 
începând cu data de 5 iulie 2021. 

Abonarea poate fi realizată accesând 
www.vocea.md.
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Garanțiile minime în domeniul salarizării contribuie la migrația 
forței de muncă peste hotare

Sindicatele și patronatele își unesc forțele 
pentru a mări salariul minim garantat

Confederația Națională a Sin-
dicatelor din Moldova (CNSM) și 
Confederația Națională a Patronatu-
lui (CNP) s-au încadrat într-o luptă 
comună și insistă să fie reexaminat 
cuantumul minim garantat al sala-
riului în sectorul real. Acest subiect, 
discutat într-o ședință comună or-
ganizată la sediul CNSM, a pus ba-
zele unui memorandum ce urmează 

să fie încheiat între CNSM și CNP 
cât mai curând. Apoi, cu inițiativa 
respectivă, se va merge la Guvern. 

Anterior, Oleg Budza, președintele 
CNSM, a adresat premierului interi-
mar Aureliu Ciocoi și lui Leonid Ce-
rescu, președinte al CNP, o scrisoare 
prin care a propus stabilirea cuantu-
mului minim garantat al salariului în 
sectorul real în mărime de 3100 de 
lei, începând cu 1 iulie 2021.

Leonid Cerescu a menționat, la 
rândul său, că este bine că se va 
merge la negocieri directe, dar a 

opinat ca înainte de aceasta trebu-
ie să fie modificat Codul muncii și  
Legea salarizării. 

Oleg Budza consideră că este ne-
cesar ca partenerii sociali să inițieze 
consultări pentru a realiza o creștere 
mai mare a cuantumului salariului 
minim garantat în sectorul real, pe 
care Guvernul să o implementeze 
prin Hotărâre de Guvern. Potrivit 
liderului sindical, în 2021 se consta-
tă situația în care creșterea sumară 
anuală a indicelui preţurilor de con-
sum şi a ratei de creştere a produc-

tivităţii muncii la nivel naţional nu 
asigură o creștere a cuantumului mi-
nim garantat al salariului în sectorul 
real al economiei, având o evoluție 
negativă.

 „Garanțiile minime în domeniul 
salarizării sunt destul de reduse, fapt 
care nu asigură dreptul la un nivel 
decent de viață lucrătorilor și fami-
liilor lor și nici nu stimulează ocupa-
rea în R. Moldova, dar contribuie la 
migrația forței de muncă peste ho-
tare, ținând cont de nivelul de salari-
zare în alte țări. 

Natalia HADÂRCĂ,
n.hadarca@vocea.md
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