FONDAT ÎN FEBRUARIE 1990

WWW.VOCEA.MD

№ 30 (1514)

ZIAR NAŢIONAL

Eforturi conjugate de reducere a infecției
de Covid-19 în mediul școlar
p.2

VINERI, 10 SEPTEMBRIE 2021

PUBLICAŢIE PERIODICĂ A CONFEDERAŢIEI
NAŢIONALE A SINDICATELOR DIN MOLDOVA
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Sindicatele au lansat propuneri în
domeniul muncii și protecției sociale

Actual
Pensii majorate
din octombrie

Începând cu 1 octombrie
anul curent, 183 de mii de
pensionari cu stagiu complet de cotizare, care primeau sub 2000 de lei, vor
primi o pensie minimă de
2000 de lei lunar.
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De Ziua
profesională
a avocatului

Avocații CNSM, Anatolie
Lupașcu și Mihail Lvovschi,
au consultat de-a lungul
anilor sute de
angajați,
membri de sindicat, din mai
multe raioane din nordul,
centrul și sudul țării.
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Angajații pleacă
de la TRM din
cauza salariului mic

Angajații de la Compania
Teleradio Moldova sunt nemulțumiți de salariile pe care le ridică în comparație cu
cele plătite la alte companii care activează pe piață
audiovizualului.
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Consultațiile
economistului și
ale avocatului
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Tinerii au puține
oportunități
de a rămâne acasă

Fiind resursa inepuizabilă
a societății noastre, în care găsim multă putere și
inițiativă, ne dorim foarte
mult ca tinerii noștri să rămână aici, în R. Moldova.
p.7

Foto: Nicu Bînzari

Declarația CNSM referitor
la testarea și vaccinarea salariaților
Sănătatea și viața oamenilor constituie o prioritate și toți trebuie
să depunem eforturi pentru a le asigura
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) este
îngrijorată de evoluția discuțiilor
referitor la subiectul vaccinării și
testării cu scopul diminuării răspândirii infectărilor cu virusul
SARS-CoV-2 și impactului acestora
asupra societății și, nemijlocit, asupra salariaților. Considerăm că, în
majoritatea cazurilor, mesajele lansate conduc la o scindare în societate și nu aduc un plus de valoare
eforturilor de a combate răspândirea pandemiei.

Pornind de la menirea și atribuțiile sindicatelor, acestea au ca
scop să asigure respectarea drepturilor și a intereselor profesionale,
economice, de muncă şi sociale,
colective şi individuale ale propriilor membri în autorităţile publice
de toate nivelurile, în instanţele judecătoreşti, în asociaţiile obşteşti,
în faţa patronilor şi asociaţiilor
acestora. Astfel, în cazul în care
drepturile respective sunt încălcate sau neglijate, suntem obligați să
intervenim și să fim solidari cu cen-

trele sindicale național–ramurale.
Desigur, în situația actuală, prioritară este sănătatea și viața oamenilor și toți trebuie să depunem eforturi pentru a le asigura. Cu toate
acestea, nu trebuie să facem acest
lucru în detrimentul altor drepturi ale omului care, de asemenea, sunt importante pentru viață
și existență. În acest sens, trebuie
promovate mecanisme de combatere a pandemiei fără a afecta drepturile constituționale, cele stabilite
de actele juridice internaționale pe

care Republica Moldova le-a ratificat, precum și cele naționale, ce se
referă la muncă şi la securitate și
sănătate în muncă.
Constatăm, cu regret, că, din
cauza lipsei unei comunicări și informări corecte din surse oficiale,
procesul de vaccinare decurge nici
pe departe așa cum ne-am dori
noi toți. Astfel încât la sfârșitul lunii august acoperirea națională
cu o doză de vaccin împotriva
SARS-CoV-2 constituie 21,4%, cu
schemă completă – 19,79%.
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17,60 lei

* Abonament lunar

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

