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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

Sindicaliștii din structurile de forță 
și cultură, împotriva violenței 

Liderii sindicali, încadrați  
într-un proiect de instruire p.4 p.5

Actual

Poziția CNSM  
vizavi de proiectul 
legii fondurilor 
pentru sănătate
Liderii sindicali au abordat, 
la ultima ședință a Comite-
tului Confederal al CNSM, 
problema privind finanțarea 
de către stat a domeniului 
sănătății, care este în con-
tinuare o povară pe spatele 
angajaților, al populației ac-
tive.

Statul are multe 
de făcut pentru 
cei care au ajuns 
la odihna  
binemeritată 
CNSM a elaborat și expe-
diat Ministerului Muncii și 
Protecției Sociale un aviz 
la proiectul Legii bugetului 
asigurărilor sociale de stat 
pentru anul 2023, în care 
consideră că domeniul dat 
ar trebui să asigure o previ-
zibilitate pentru persoanele 
asigurate. 

Sfaturile  
economistului și 
ale avocatului

Interviu
Liliana PALIHOVICI: 
„16 zile de activism  
mi-aș dori să se  
transforme în o viață 
de acțiuni împotriva 
violenței”

Probabil, va fi o problemă mare ca să-i convingem pe angajații 
cu salarii mici să rămână în țară

Sindicatele urmăresc îmbunătățirea 
condițiilor de muncă ale lucrătorilor 

p.2

Galina MUNTEANU,
g.munteanu@vocea.md

Începând cu anul 2023, salariul 
minim pe economie ar putea fi ma-
jorat doar cu 500 de lei, adică de la 
3500 la 4000 de lei. Proiectul a fost 
dezbătut, acum câteva zile, în ședința 
Comisiei naționale pentru consul-
tări și negocieri colective (CNCNC). 
Reprezentanții sindicatelor au tras, 
însă, și de această dată un semnal de 
alarmă, insistând că majorarea este 
prea mică, pentru a putea face față 
scumpirilor în lanț. La rândul lor, res-

ponsabili din cadrul Guvernului au 
recunoscut acest lucru, dar au spus 
că nu au mai mulți bani, pentru că 
resursele financiare sunt direcționate 
spre gestionarea crizelor cu care se 
confruntă Republica Moldova.

„Dacă, în termeni nominali, avem 
o creștere a salariului mediu cu  
13,8 la sută, apoi, după termenii reali 
și pornind de la inflație, va fi o di-
minuare a capacității de cumpărare 
a salariilor. În combinație cu faptul 
că în politica bugetar-fiscală pentru 
anul viitor nu se preconizează ca să 
fie indexate scutirile personale ale 
salariaților, care era un mecanism 

foarte bun anterior pentru a men-
ține veniturile celor care muncesc, 
probabil, va fi cam problematic,  
pentru anul viitor, ca lucrătorii să 
rămână să activeze la noi în țară, 
acasă”, a declarat, în cadrul ședinței, 
Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al 
CNSM. 

Cu alte cuvinte, sindicaliștii sunt 
de părere că majorarea salariului 
minim pe economie cu doar 500 
de lei este mult prea mică în raport  
cu prețurile de la ziua de astăzi,  
mai ales că rata inflației a depășit  
30 procente. În opinia lor, salariul  
minim ar trebui să fie de cel puțin 

5000 de lei. Autoritățile centrale 
recunosc, însă, că nu au mai mulți 
bani.

„Eu sunt de acord că această 
sumă de patru mii de lei nu răspun-
de așteptărilor sociale. Pentru ca 
să avem un fond de salarizare mai 
mare, nu trebuie să creștem scutiri-
le, pentru ca să putem să majorăm 
salariile. În acest caz, îi favorizăm pe 
cei de la bază. Ar fi bine să vedem 
și soluția cu care va veni Ministerul 
Finanțelor pentru creșterea salari-
ilor, în acest an”, a menționat Mar- 
cel Spatari, ministrul Muncii și Pro-
tecției Sociale.

START 
ABONARE!2023

Abonament:   1 lună - 25,80 lei; 3 luni - 77,40 lei; 12 luni - 283,80 lei. 

Pe 10 decembrie 
este marcată 
Ziua Internațională 
a drepturilor omului.
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