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ZIAR NAŢIONAL

ABONEAZĂ-TE
la „VOCEA POPORULUI"

Abonament
1 lună - 17,60 lei; 3 luni - 52,80 lei; 6 luni - 105,60 lei.

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVAAjutoare umanitare pentru refugiații 

cazați la sanatoriile CNSM
Tinerii sindicalişti vor iniția activităţi 
de amploare în 2022 p.4 p.5

Actual

Guvernul trebuie să asigure funcționarea Comisiei 
naționale pentru consultări și negocieri colective conform cadrului legal

Sindicatele și Patronatele caută 
soluții pentru problemele salariaților

Liderii sindicali  
din cultură  
au dezbătut  
probleme esențiale
Calificativul de „cenușă-
reasă” raportat la cultură 
își pierde sensul peiorativ,  
în domeniu fiind imple-
mentate tehnologii inova-
tive, metode avansate de 
lucru. 

Vasile MĂMĂLIGĂ, 
președinte interimar al 
Federației „Agroindsind”:

„Ne dorim  
demontarea  
stereotipurilor 
depășite  
și modernizarea 
sindicatelor”

Pedagogii cer 
să fie înlăturate 
inechitățile  
în domeniu
Primul lucru pe care îl sub- 
liniem este că profeso-
rii nu ar trebui să fie astfel 
împărțiți în categorii, atunci 
când se vorbește de salari-
zare.

Situația  
din Ucraina,  
discutată de PERC 
Comitetul de Femei al Con-
siliului Regional Pan-Euro-
pean (PERC) se arată solidar 
cu femeile, cu toți cetățenii 
din Ucraina, țară care se află 
acum în război. 

Pe 27 martie 
este Ziua Mondială 
a Teatrului. 
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Natalia HADÂRCĂ,
n.hadarca@vocea.md

Sindicatele, reprezentanții sala-
riaților, și Patronatele, reprezen-
tanții angajatorilor, își intensifică 
cooperarea pentru promovarea 
dialogului social bipartit la toa-
te nivelurile și impulsionarea par- 
teneriatului social la nivel națio- 
nal, pentru soluționarea proble- 
melor în domeniul salarizării în
sectorul real al economiei, îmbu-

nătățirea situației în domeniul 
securității și sănătății în muncă, 
creșterea nivelului de trai al po-
pulației etc. 

Aceste subiecte au fost abor-
date în cadrul unei noi întrevederi 
la care au participat Igor Zubcu,
președintele Confederației Națio-
nale a Sindicatelor din Moldo-
va, Mihail Hîncu, Sergiu Sainciuc,  
Petru Chiriac, vicepreședinți ai 
CNSM, și Leonid Cerescu, preșe-
dinte al Confederației Naționale 
a Patronatului din Republica Mol- 

dova, și Vladislav Caminschi, direc-
tor executiv al CNPM.

Părțile au pus în discuție imple-
mentarea cuantumului minim ga-
rantat al salariului în sectorul real 
și calcularea cuantumului minim 
garantat al salariului în funcție de 
indicatorii anului 2021. În urma 
insistențelor repetate ale părților, 
Executivul a aprobat, la începutul 
acestei luni, un nou cuantum minim 
garantat al salariului în sectorul real, 
în mărime de 3500 de lei. Părțile 
s-au arătat îngrijorate de impactul 

creșterii prețurilor și a tarifelor la 
resurse energetice și la unele cate-
gorii de mărfuri de primă necesita-
te, cuantumul respectiv urmând a fi 
reexaminat în funcție de evoluțiile 
în domeniul economic. O atenție 
deosebită a fost acordată chestiu-
nii cu privire la activitatea Comisiei 
naționale pentru consultări și nego-
cieri colective (CNCNC). Sindicate-
le și Patronatele sunt nemulțumite 
că acestor întruniri nu li se acordă 
importanța cuvenită și sunt organi-
zate sporadic. p.2


