
VINERI, 1 OCTOMBRIE 2021№ 33 (1517)                                          

FONDAT ÎN FEBRUARIE 1990 WWW.VOCEA.MD

ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVAVârsta de pensionare pentru 

angajații MAI rămâne aceeași
Pandemia a umbrit și în acest an
Ziua Profesorului p.2 p.3

Actual

Sindicatele cer 
repetat acordarea 
premiului anual 
CNSM atrage atenția, repe-
tat, asupra incertitudinii la 
plata premiului anual, pri-
vind sistemul unitar de sa-
larizare în sectorul bugetar 
pentru rezultatele activității 
în anul 2020 și 2021.

Noile restricții  
lovesc dur  
în sectorul HoReCa
Sectorul HoReCa a fost cel 
mai afectat de pandemia de 
Covid-19, iar multe măsuri 
stabilite recent de autorități 
nu le sunt clare cetățenilor 
și antreprenorilor. 

Deputații  
au votat Codul 
transportului  
feroviar 
Calea Ferată din Moldo-
va, care se confruntă cu o 
multitudine de probleme, 
va putea oferi companiilor 
private dreptul de a presta 
servicii de transportare a 
pasagerilor și a mărfurilor.

de la

17,60 lei
*

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

ABONAREA 2021!

*  Abonament lunar 

1 lună - 17,60 lei;    3 luni - 52,80 lei.1 lună - 17,60 lei;    3 luni - 52,80 lei.
*  Abonament lunar

Pe 1 octombrie  
este Ziua internațională 
a oamenilor în etate; 
pe 5 octombrie –  
Ziua profesională  
a lucrătorilor  
din învățământ.  
În prima luni a lunii 
octombrie este  
Ziua arhitectului;  
în prima sâmbătă –  
Ziua inginerului.

p.2

p.4

p.5

Pe parcursul perioadei de implementare a actului normativ 
au ieșit la iveală mai multe neclarități 

CNSM propune modificarea Legii privind 
sistemul unitar de salarizare a bugetarilor 

Membrii Comitetului Confederal 
al Confederației Naționale a Sindi-
catelor din Moldova (CNSM) s-au 
întrunit, ieri, 30 septembrie, într-o 
ședință ordinară, pentru a discuta  
o serie de chestiuni de ordin social-
economic, financiar și organizatoric. 
Unul dintre subiectele supuse dez-
baterilor l-a constituit propunerile 
CNSM de modificare a Legii privind 

sistemul unitar de salarizare în sec-
torul bugetar. 

Astfel, membrii Comitetului Con-
federal al CNSM, de comun acord 
cu centrele sindicale național– 
ramurale,  vin cu un șir de propuneri  
de modificare a legii în cauză.  La  
art. 10. Componentele salariului lu-
nar, la alin. (2), o propunere vizea-
ză asigurarea respectării prevede-
rii art.165 prim din Codul muncii, 
conform căreia angajatorul este în 
drept să acorde anual salariaților 
ajutor material. Or, odată cu adop-

tarea Legii nr. 270/2018, angajații 
din sectorul bugetar sunt privați de 
acest drept. O altă propunere ține 
de treptele de salarizare corespun-
zătoare vechimii în muncă. CNSM  
propune revizuirea alin. (6) din  
art.12 cu referire la stabilirea trep-
telor de salarizare corespunzătoa-
re vechimii în muncă, fapt ce face 
o diferențiere mai bună a salariilor  
în raport cu vechimea în muncă  
realizată și care va permite moti- 
varea salariaților de a activa un  
timp îndelungat în sectorul bugetar. 

De asemenea, se propune ca pre-
miul anual să fie stabilit în mărime 
de 100% din salariul de bază (actu-
almente acesta fiind de 50%), ceea 
ce presupune o stimulare financiară 
mai bună a salariaților. Propuneri-
le în cauză se înaintează Comisiei 
parlamentare protecție socială, să-
nătate și familie, dar și Ministerului 
Finanțelor. 

Despre alte subiecte și modifi-
cări propuse la legislație de către 
sindicaliști veți putea citi în numărul 
următor al ziarului.
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