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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

La Chișinău va fi organizată conferința 
Sindicatului European al Poliției 

Lucrătorii medicali, protejați 
de Convenția Colectivă, în vigoare p.2

p.4

ABONEAZĂ-TE
la „VOCEA POPORULUI"

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

Actual

Facultăţile de  
pedagogie, ocolite 
de către tineri
Sărăcia îi alungă nu doar 
pe tinerii pedagogi din 
școli, dar îi determină și 
pe viitorii studenți să oco-
lească această profesie. Pe 
an ce trece, tot mai puțini 
aleg să studieze științele 
educației.

Discuții despre  
asigurarea 
egalității de gen 
Zeci de reprezentanți ai 
administrațiilor publice lo-
cale și ai organizațiilor so- 
cietății civile, inclusiv li-
deri sindicali de diferite 
niveluri, au discutat des- 
pre asigurarea egalității de 
gen.

Sfaturile  
economistului și 
ale avocatului

Seceta  
a compromis  
recolta  
din anul curent
În acest an, agricultorii 
estimează că vor avea o 
producție aproape înju-
mătățită la porumb, floa-
rea-soarelui, sfeclă și alte 
culturi agricole.

Este nevoie stringentă de reevaluarea sistemică a funcțiilor 
din sectorul bugetar

Legea privind sistemul unitar 
de salarizare ar trebui modificată

Confederația Națională a Sindi-
catelor din Moldova (CNSM) a ex-
pediat Ministerului Finanțelor un 
set de propuneri cu privire la mo-
dificarea Legii privind sistemul uni-
tar de salarizare în sectorul buge-
tar nr. 270/2018, menite să înlăture 
inechitățile și carențele existente și 
să îmbunătățească situația la capi-
tolul salarizarea angajaților care ac-
tivează în sistemul bugetar.

Sindicaliștii propun stabilirea 
unei valori de referință unică pen-
tru toți salariații din sectorul buge-

tar (respectiv, anularea valorilor de 
referință derogatorii de la valoarea 
generală pentru anumite categorii 
de angajați) și a unor coeficienți spe-
cifici pe sectoare sau domenii.

Totodată, s-a propus majorarea 
salariilor angajaților din sectorul 
bugetar prin creșterea efectivă a sa-
lariului de bază (raportat la salariul 
minim pe țară), și nu prin introduce-
rea unor sporuri noi sau majorarea 
mărimii sporurilor la salariul de bază. 
În condițiile reglementărilor actuale, 
sporurile aplicate la salariul de bază 

depășesc mărimea efectivă a salariu-
lui de bază, or anume acest aspect 
s-a dorit a fi exclus prin implemen-
tarea noului sistem de salarizare în 
sectorul bugetar în anul 2018.

De asemenea, sindicaliștii au ve-
nit cu propunerea de a urgenta re-
evaluarea sistemică a funcțiilor din 
sectorul bugetar pentru a restabili 
echitatea la stabilirea claselor de sa-
larizare.

Propunerile sindicatelor, de ase-
menea, se referă la o mai bună di-
ferențiere dintre treptele de sala-

rizare pentru a motiva angajații din 
sectorul bugetar pentru activitate 
îndelungată; acordarea premiului 
anual în mărime de un salariu mediu 
lunar; introducerea plății ajutorului 
material, de care salariatul să be-
neficieze în baza unei cereri scrise; 
stabilirea unei diferențe rezonabile 
între clasele de salarizare, în scopul  
asigurării echității sociale cu privire 
la tratamentul egal și al remuneră-
rii egale pentru muncă de valoare 
egală pentru mai multe categorii de 
salariați. p.2

Pe 27 august este 
Ziua Independenței 
Republicii Moldova; 
pe 31 august – 
Sărbătoarea 
„Limba Noastră”; 
pe 1 septembrie – 
Ziua cunoștințelor 
„Primul clopoțel”. 
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