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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

Ne dorim nu doar o creștere cantitativă 
a salariului, dar și calitativă

FSCM se pregătește de Congresul VII 
ordinar, din februarie 2023p.3 p.5

ABONEAZĂ-TE
la „VOCEA POPORULUI"

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

Actual

„Trece pe Alb”: 
soluții pentru  
încurajarea  
muncii legale
Drept consecință a muncii 
nedeclarate, în anul 2022 
există un deficit de aproa-
pe cinci miliarde de lei la 
bugetul asigurărilor soci-
ale, în timp ce pierderile  
fiscale totale sunt esti- 
mate la 15 miliarde de lei 
anual.

Liderii FSLC  
și-au extins 
cunoștințele 
„Drepturile salariaților în 
atenția sindicatelor” a fost 
genericul activității de in-
struire și informare, orga-
nizată de Federația Sin-
dicatelor Lucrătorilor din 
Cultură.

Consultațiile  
economistului și 
ale juristului

„Pădurea  
Uniunii Sindicale” 
Federația Sindicatelor 
„Sindsilva”, în parteneri-
at cu aparatul CNSM și 
cu Agenția „Moldsilva”, a 
organizat o activitate de 
plantare a unei păduri, care 
pe viitor va purta un nume 
simbolic: „Pădurea Uniunii 
Sindicale”.

În domeniul politicilor salariale, este necesar un salt calitativ 
pentru a îmbunătăți viața angajaților

Ameliorarea condițiilor de muncă ale 
cetățenilor, scopul comun al CNSM și FMI 
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La finele săptămânii trecute, după 
o pauză de câțiva ani, conducerea 
Confederaţiei Naţionale a Sindica-
telor din Moldova (CNSM) a avut o  
întrevedere cu membrii misiunii  
Fondului Monetar Internațional 
(FMI), condusă de Ruben Atoyan, 
care s-au aflat la Chișinău în peri-
oada 31 octombrie – 11 noiembrie, 
în cadrul celei de-a doua evaluări a 
actualului program de cooperare cu 
Republica Moldova.  

În debutul întâlnirii, Igor Zubcu, 
președintele CNSM,  a ținut mai întâi 
să-i  mulțumească înaltului oaspete 
pentru această vizită, exprimându-și,
totodată, speranța că ea va fi una  
de bun augur: „Deși s-ar părea că in-
teresele FMI și ale CNSM sunt diferi-
te, noi avem un scop comun: să fa-
cem tot posibilul ca să îmbunătățim 
condițiile de muncă și de viață ale 
cetățenilor”. 

În continuare, președintele CNSM 
i-a familiarizat pe membrii Misiunii 
FMI cu realizările obținute de sindi-
cate în ultima perioadă, dar și cu pro-
blemele care urmează să fie rezolvate 

în viitorul apropiat. În context, Igor 
Zubcu a menționat că, la insistența 
sindicatelor, a fost modificată Legea 
salarizării nr. 847/2002, stabilindu-
se un singur salariu minim pe țară, 
care nu poate fi mai mic decât mări-
mea minimului de existență calculat 
pentru ultima perioadă de gestiune 
- 3500 de lei. 

Totodată, Igor Zubcu a adăugat 
că CNSM a avut consultări cu con-
ducerea Confederației Naționale a 
Patronatului (CNPM) privind propu-
nerea sindicatelor de a stabili, de la  
1 ianuarie 2023, salariul minim unic 
pe țară în conformitate cu prevede-

rile Cartei sociale europene revizuite 
și ale Directivei UE 2022/2041 a Par-
lamentului European și ale Consiliului 
din 19 octombrie 2022 privind salari-
ile minime în Uniunea Europeană, în 
mărime de 50% din salariul mediu, 
prin utilizarea salariului mediu lunar 
prognozat și stabilirea acestuia în 
mărime de 5000 de lei. Deși această 
propunere a fost întâmpinată cu o 
oarecare reticență de către partenerii 
sociali, motivul invocat de Guvern și 
CNPM fiind lipsa finanțelor în bugetul 
de stat, sindicatele speră că propune-
rea va fi, totuși, examinată și adoptată 
o lege în acest sens.

Pe 14 noiembrie 
este Ziua sociologului; 
în a doua duminică 
a lunii noiembrie – 
Ziua națională 
a tineretului.
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