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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVAConstructorii muncesc pentru 

a pune țara pe făgașul modernizării 
Drepturile salariaților din medicină vor fi 
consolidate în Convenția Colectivă 
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Actual

Li s-a făcut  
dreptate 
Familiile celor patru băr-
bați, angajați ai Î.S. „Poșta 
Moldovei”, Centrul de Poș-
tă Râșcani, care au decedat 
într-un cumplit accident 
rutier cu trei ani în urmă, 
au fost despăgubiți cu  
4 milioane de lei după un 
complicat proces de jude-
cată. 

Sindicatele  
solicită  
Parlamentului 
perfecționarea 
legislației muncii
Președintele CNSM, Oleg 
Budza, a expediat Parla-
mentului R. Moldova un 
demers prin care solicită 
adoptarea unor acte le-
gislative care să conțină 
garanții și stimulente pen-
tru angajați. 

Stațiunea  
balneară  
„Bucuria-Sind”,  
în plină activitate
După mai bine de un an, 
timp în care au fost impu-
se de criza epidemiologică 
să-și sisteze activitatea, 
sanatoriile au intrat în re-
gim obișnuit, cu anumite 
restricții doar.

Sindicatele insistă pe asigurarea garanțiilor salariaților prin dialog social 
și negocieri colective eficiente

CNSM, prima instituție vizitată de Marcel 
Spătari, ministru al Muncii și Protecției Sociale

La scurt timp după învestirea sa 
în funcție, noul ministru al Muncii 
și Protecției Sociale, Marcel Spă-
tari, a participat, pe 10 august 
curent, la o întrevedere cu condu-
cerea Confederației Naționale a 
Sindicatelor din Moldova (CNSM), 
cu lideri ai centrelor sindicale 
național–ramurale și cu șefi de 
departamente din cadrul CNSM. 

Discuțiile s-au axat pe „Munca 
decentă”, ca un obiectiv strategic 
al partenerilor sociali. De ase-
menea, s-a pus accent pe actua-
la situație de pe piața  muncii și  
provocările salariaților pe timp 
de criză pandemică și economică, 
pe relațiile de muncă, economia 
subterană, stimularea creșterii 
salariului minim pe economie în 
sectorul public și privat, rolul sin-
dicatelor în cadrul comisiei tri-
partite, negocierile colective la 
nivel de ramură, sistemul integrat 

al inspecției muncii, securitatea 
socială, parteneriatul social, stra-
tegia de comunicare și cadrul de 
cooperare inter-instituțional, mo-
dificări la Codul muncii etc. 

În prima sa vizită în calitate de 
ministru al Muncii și Protecției 
Sociale, Marcel Spătari a pre-
zentat prioritățile Guvernului pe 
domeniul muncii și protecției 
sociale și a expus propunerile 
pentru îmbunătățirea politicilor 
și a legislației în domeniu. Prin-
tre acestea se numără majorarea 

pensiilor, îmbunătățirea mecanis-
mului de creștere a salariului mi-
nim pe economie atât în sectorul 
public, cât și în cel privat, com-
baterea fenomenului de evaziu-
ne fiscală la achitarea salariilor, 
creșterea productivității muncii, 
atragerea investitorilor pentru a 
crea noi locuri de muncă, stabili-
rea unor instrumente de protejare 
a drepturilor salariaților, digitali-
zarea serviciilor sociale acordate 
populației.

Tatiana MARIAN,
tatiana.marian@cnsm.md
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17,60 lei
*

www.vocea.md/abonamente
+373 (22) 26 65 09

ABONAREA 2021!

*  Abonament lunar 

1 lună - 17,60 lei;    4 luni - 70,40 lei.1 lună - 17,60 lei;    4 luni - 70,40 lei.
*  Abonament lunar

Pe 15 august 
este Ziua financiarului; 
în a treia duminică 
a lunii - Ziua minerului. 


