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Actual

Inspectarea  
muncii conform 
Convenţiilor OIM 
CNSM a înaintat către Orga-
nizaţia Internaţională a Mun-
cii o Reclamaţie împotriva 
Guvernului, având drept mo-
tiv unele prevederi ale Legii  
nr. 131/2012 privind controlul 
de stat asupra activităţii de în-
treprinzător.

Sindicatele  
cer modificarea  
legii pensiilor
Ce trebuie schimbat şi cum 
trebuie să arate noua concep-
ţie privind condiţiile de pensi-
onare, de calculare şi stabilire 
a pensiilor?

Criterii dubioase 
de numire  
în funcţii  
manageriale
Unii reprezentanţi ai Ministe-
rului Educaţiei pun în aplicare 
tot felul de metode cu scopul 
de a-i destitui pe unii directori 
incomozi.

Combaterea  
discriminării 
La Casa Sindicatelor a avut 
loc un seminar cu genericul 
„Consolidarea capacităţii or-
ganizaţiilor obşteşti în dome-
niul prevenirii şi combaterii 
discriminării”.

Dreptul salariaţilor la grevă, apărat 
de sindicatele din întreaga lume 

Dacă dreptul la grevă ar fi suprimat, am deveni 
cu toţii sclavi, ceea ce nu vom permite să se întâmple

Ion MOLDOVANU,
i.moldovanu@vocea.md
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Reprezentanţii sindicate-
lor din ţara noastră s-au ală-
turat acţiunii globale pentru 
apărarea dreptului salariaţi-
lor la grevă. Acţiunea a fost 
desfăşurată, pe 18 februarie, 
la îndemnul Consiliului Ge-

neral al Confederaţiei Inter-
naţionale a Sindicatelor, sub 
genericul „Nu atingeţi drep-
tul la grevă!”. 

Secretarul confederal al 
Confederaţiei Naţionale a 
Sindicatelor din Moldova, 
Nicolae Suruceanu, a men-
ţionat, în cadrul unei întru-
niri organizate miercuri la 
Institutul Muncii din Chişi-

nău, că în prezent grupuri de 
angajatori din întreaga lume 
încearcă să submineze drep-
tul salariaţilor la grevă. 

Acest drept constituie o 
bază puternică şi esenţială 
a democraţiei şi a justiţiei 
economice şi asigură posibi-
litatea ca, atunci când anga-
jatorii refuză să negocieze, 
angajaţii să poată suspenda 

activitatea de muncă pentru 
a echilibra preponderenţa şi 
privilegiul unei minorităţi şi 
forţa acţiunii colective.

Aproape toate ţările lumii 
recunosc faptul că muncito-
rii au dreptul de a declanşa 
greve. Cu toate acestea, după 
50 de ani de la recunoaşte-
rea juridică internaţională 
a dreptului la grevă, anga-

jatorii încearcă să distrugă 
legislaţiile naţionale care ga-
rantează acest drept juridic 
fundamental. În acest fel, se 
doreşte ca forţa de muncă 
din întreaga lume să devină 
vulnerabilă şi pasivă şi să fie 
polarizat pentru totdeauna 
raportul de forţe la locul de 
muncă şi în societate. 

Un templu al știinţei și culturii, 
în așteptarea spaţiului adecvat

Problemele din educaţie, 
doar pe umerii pedagogilor?
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CONFEDERAȚIA NAȚIONALĂ 
A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

INTERNATIONAL TRADE 
UNION CONFEDERATION

18 februarie — 
Ziua acţiunilor 

pentru apărarea 
drepturilor la grevă

“NU VĂ ATINGEȚI DE 
DREPTUL LA GREVĂ“

18 februarie — 
Ziua acţiunilor 

pentru apărarea 
drepturilor la grevă
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Întrevedere 

Conducerea CNSM s-a întâlnit cu Chiril Gaburici, 
candidatul desemnat la funcţia de premier 
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Conducerea Confederaţiei Naţionale 
a Sindicatelor din Moldova (CNSM)  
s-a întâlnit, pe 16 februarie, cu can-
didatul desemnat la funcţia de prim-
ministru al Republicii Moldova, 
Chiril Gaburici, pentru a expune 
propunerile sindicatelor pentru noul 
Program de activitate al viitorului 
Guvern.

Mihail Hîncu, vicepreşedintele CNSM, 
a menţionat că un dialog cu Cabinetul de 
Miniştri este extrem de important.

„Ne dorim să fie eficientizată activitatea 
Comisiei naţionale pentru consultări şi ne-
gocieri colective, dar şi să sporească respon-
sabilităţile membrilor Comisiei naţionale 
din partea Guvernului şi numirea în cadrul 
aceleiaşi comisii a miniştrilor din domeniile: 
muncă, protecţie socială, economie, finanţe, 
justiţie, educaţie, sănătate”, a declarat Hîn-
cu. Potrivit lui, CNSM nu susţine adoptarea 
unui nou Cod al muncii, dat fiind faptul că 

pe durata aplicării actualului Cod nu a fost 
cunoscut nici un caz care să conducă la difi-
cultăţi sau situaţii ce ar fi afectat drepturile şi 
interesele economice ale agenţilor economici, 

inclusiv ale investitorilor străini. Sindicaliştii 
pledează pentru perfecţionarea actualului 
Cod în scopul echilibrării intereselor salaria-
ţilor şi ale angajatorilor în relaţiile de muncă, 

crearea tribunalelor muncii, ca instanţă spe-
cializată în raporturile de muncă.

Vicepreşedintele CNSM i-a urat succes lui 
Chiril Gaburici şi i-a dorit să fie numit cât 
mai curând la conducerea Guvernului Re-
publicii Moldova.

La rândul său, Chiril Gaburici, candidatul 
desemnat la funcţia de prim-ministru al Re-
publicii Moldova , a spus că au fost discuta-
te şi notate problemele cu care se confruntă 
salariaţii din ţară şi au fost analizate şi unele 
căi de soluţionare.

„Am avut discuţii foarte interesante, des-
pre diverse probleme sociale. Am stabilit că 
vom avea dialog o dată la două–trei luni. 
Avem multe propuneri care urmează să fie 
introduse în programul de guvernare. Cel 
mai important este că am convenit asupra 
menţinerii unui dialog permanent şi stabil şi 
a unei relaţii de colaborare de lungă durată”, 
a conchis Gaburici.

Departamentul Informaţional  
al CNSM 

Guvernul a majorat cele două 
componente în baza cărora 
are loc finanţarea instituţiilor 
de învăţământ – costul per 
elev și normativul pe școală. 
Astfel, suma alocată per elev a 
crescut în anul curent până la 
8771 de lei, cu 1842 de lei mai 
mult, comparativ cu 2014. În 
același timp, mărimea norma-
tivului per instituţie a crescut 
cu circa 30 de mii de lei și con-
stituie în total aproximativ 
430 de milioane de lei. 

Reprezentanţii Ministerului 
Educaţiei au precizat că, cu înce-
pere din ianuarie 2013, toate insti-
tuţiile de învăţământ general sunt 
finanţate după o nouă formulă, 
care prevede că şcolile primesc 
resurse de la stat în funcţie de nu-
mărul de elevi. Formula prevede 
acoperirea cheltuielilor ce ţin de 
administrarea instituţiei, precum 
şi remunerarea cadrelor didactice 
şi auxiliare, achitarea tuturor ser-
viciilor, întreţinerea instituţiilor, 
precum şi cheltuieli pentru dez-

Metodologie 

Şcolile vor primi în acest
an mai mulţi bani de la stat 

voltarea şi îmbunătăţirea bazei 
didactice şi a celei tehnico-mate-
riale. Totodată, formula ţinteşte să 
asigure eficientizarea cheltuielilor 
publice şi creşterea transparenţei 
în finanţarea şcolilor. 

În prezent, banii sunt alocaţi 
direct instituţiilor de învăţământ 
şi nu prin intermediul primăriilor, 
aşa cum era anterior. În acelaşi 
timp, noua prevedere de finanţare 
extinde autonomia şcolară, astfel 
încât administraţiile şcolilor au 
posibilitatea să decidă asupra mo-
dului de utilizare a bugetului, în 
funcţie de necesităţi şi priorităţi. 

În ultimii doi ani, după trecerea 
la noua formulă de finanţare, tot 
mai multe instituţii de învăţământ 
general din ţara noastră au devenit 
gestionari ai propriilor bugete. Ast-
fel, la sfârşitul anului trecut, 929 
din cele 1283 de şcoli activau în 
condiţii de autogestiune. Celelalte 
sunt finanţate prin intermediul 
direcţiilor raionale sau municipale 
de învăţământ. 

În raioanele Hânceşti, Nispo-
reni, Ungheni, Cantemir, Căuşeni, 

Edineţ, Glodeni, Ialoveni, Ocniţa, 
Rezina şi Taraclia, precum şi în 
UTA Găgăuzia, toate instituţiile au 
trecut la autogestiune, în timp ce în 
celelalte subdiviziuni teritorial-ad-
ministrative acest proces este la în-
ceput de cale. Astfel, în municipiul 
Bălţi şi în raionul Briceni nu există 
nici o instituţie în condiţii de auto-
gestiune financiară. În acelaşi timp, 
în municipiul Chişinău, doar 23 la 
sută dintre instituţii îşi gestionează 
bugetul în mod independent.

De menţionat că mecanismul 
actual de finanţare a şcolilor oferă 
posibilitate să fie acumulat un fond 
la nivel de raion pentru a finanţa 
proiecte costisitoare, pe care şcolile 
nu le pot realiza din surse proprii. 
Pentru crearea acestui fond, con-
siliul raional sau municipal poate 
reţine până la trei la sută din buge-
tul şcolilor. 

Anterior, administraţiile publice 
locale puteau reţine în acest scop 
până la cinci la sută, dar, din oc-
tombrie 2014, acest procent a fost 
micşorat, pentru a rămâne mai 
mulţi bani la dispoziţia şcolilor.

Foto: Nicu Bînzari

Rubrica „Cetăţeanul și legea” vine 
în ajutorul cititorului nostru care 
caută răspunsuri la întrebări de or-
din juridic. Continuăm această tra-
diţie pentru ca cititorii care sunt și 
salariaţi la diverse întreprinderi să 
nu se simtă vulnerabili din punct 
de vedere juridic în faţa celor care 
încearcă să-i manipuleze. La între-
bările primite la redacţie va răspun-
de șeful Departamentului juridic 
al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion 
PREGUZA. Ne puteţi contacta și la linia fierbinte 022-23-76-
39, în fiecare luni și joi de la 14:00 până la 16:00.

Nimeni nu poate fi obligat să activeze 
într-un anumit loc de muncă 

Am auzit la radio despre neîngrădirea dreptului la mun-
că și libertatea muncii. Ce presupune aceasta?

Tudor Gorea, Bălţi

Noţiunea de „neîngrădire a dreptului la muncă” reprezintă unul din 
principiile de bază ale reglementării raporturilor de muncă. Acesta ga-
rantează ca nimeni, pe toată durata vieţii sale, să nu poată fi obligat 
să activeze într-un anumit loc de muncă sau într-o anumită profesie, 
oricare ar fi aceasta.

Libertatea muncii, de asemenea, constituie un principiu fundamen-
tal al reglementării raporturilor de muncă, ce include dreptul la mun-
ca liber aleasă sau acceptată, dreptul dispunerii de capacităţile sale de 
muncă, dreptul alegerii profesiei şi ocupaţiei. Acest principiu porneş-
te de la Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (art. 23), Pactul 
internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale  
(art. 6), Constituţia Republicii Moldova (art. 43) şi este desfăşurat, 
concretizat în Codul muncii (art. 5 şi art. 6).

Libertatea muncii se manifestă prin exprimarea liberă a voinţei 
subiecţilor de a stabili, modifica, suspenda şi înceta raportul juridic 
corespunzător. O formă a libertăţii muncii este contractul individual 
de muncă, ce constituie o înţelegere dintre salariat şi angajator asupra 
conţinutului acestuia, adică asupra tuturor condiţiilor de angajare. În 
acest sens, art. 49 din Codul muncii stabileşte că conţinutul contractu-
lui individual de muncă este determinat prin acordul părţilor, ţinându-
se cont de prevederile legislaţiei. Prin urmare, contractul individual de 
muncă nu poate fi modificat decât printr-un acord suplimentar semnat 
de părţi, care se anexează la contract şi este parte integrantă a acestuia, 
conform art. 68 din Codul muncii.

Îndeplinirea unei munci  
în afara orelor de program

Ce înseamnă munca prin cumul și dacă se încheie sau nu 
contract individual de muncă?

Victor Orbu, Chișinău

Potrivit art. 267 alin. (1) din Codul muncii, munca prin cumul re-
prezintă îndeplinirea de către salariat, pe lângă munca de bază, a unei 
alte munci, permanente sau temporare, în afara orelor de program, în 
temeiul unui contract individual de muncă distinct.

Mai mult decât atât, alin. (5) al aceluiaşi articol stabileşte că în con-
tractul individual de muncă se indică în mod obligatoriu că munca re-
spectivă este prestată prin cumul.

Durata contractului colectiv de muncă, 
nu mai mică de un an

Ținînd cont de condiţiile economico-financiare ale uni-
tăţii, angajatorul a acceptat încheierea contractului co-
lectiv de muncă doar pentru o perioadă de jumătate de 
an. Este corect acest lucru?

Anastasia Guţenco, Orhei

Având în vedere că contractul colectiv de muncă are o importanţă 
deosebită în reglementarea raporturilor de muncă în unitate şi este un 
act juridic încheiat în formă scrisă între salariaţi şi angajator de către 
reprezentanţii acestora, art. 33 alin. (11) din Codul muncii dispune că 
durata acestuia nu poate fi mai mică de un an.

Urmăriţi subiecte la aceeași temă și în cadrul emisi-
unii “Dialog Social“, difuzată pe Moldova 1 și plasată  
pe www.cnsm.md.

Cetăţeanul și legea

Pagină realizată de Ion MOLDOVANU

!
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Modernizare

Un sistem informaţional de evidenţă a re-
surselor umane din medicină a fost lansat, 
recent, de reprezentanţii ministerului de re-
sort și ai Biroului Organizaţiei Mondiale a 
Sănătăţii din ţara noastră. 

Sistemul va permite să fie monitorizată situaţia re-
surselor umane şi va servi la gestionarea mai multor 
aspecte legate de acestea, inclusiv angajarea şi mobi-
litatea specialiştilor, fluctuaţiile şi fluxurile acestora, 
posturile aprobate şi suplinite, instruirea continuă, 
analiza tendinţelor de migraţie, planificarea forţei de 
muncă în domeniu.

Elaborarea acestui sistem a fost iniţiată în 2009, 
iar în 2013-2014 circa 400 de specialişti din cadrul 
instituţiilor medicale au fost instruiţi în gestionarea 
lui. La ora actuală, această bază de date include 59 de 
mii de angajaţi din sistemul de sănătate, inclusiv din 
sectorul privat. 

Sistem informaţional de evidenţă 
a resurselor umane din medicină

Din 2013, toate instituţiile medicale din ţara noastră 
sunt obligate să introducă în acest sistem date despre 
personal, iar instituţiile de învăţământ din domeniu - 
despre absolvenţii care şi-au luat diploma de licenţă.

?

?

?
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Solidarizare cu ţările europene

(continuare din pag. 1)

Astfel, angajatorii au încercat 
să restricţioneze procedurile Or-
ganizaţiei Internaţionale a Muncii 
prin încercările de a bloca deciziile 
OIM privind problemele esenţiale 
în ceea ce priveşte protecţia lucră-
torilor. Conform Constituţiei OIM, 
dacă un diferend între angajatori, 
muncitori şi guverne nu poate fi 
aplanat la OIM, Curtea Interna-
ţională de Justiţie trebuie să fie 
invitată să se pronunţe asupra liti-
giului. Cu toate acestea, grupurile 
de angajatori încearcă să blocheze 
statul de drept şi se opun CIJ. 

Multe guverne acceptă cererea 
mişcării sindicale privind respec-
tarea Constituţiei OIM şi prezen-
tarea problemei în faţa CIJ, dar 
sunt şi dintre acelea care o amână. 
În consecinţă, sindicatele cheamă 
aceste guverne să-şi justifice neres-
pectarea dreptului internaţional şi 
a rolului crucial al OIM. 

Reprezentanţii sindicatelor 
avertizează că, dacă angajatorii îşi 
ating scopul, toate drepturile obţi-

nute pentru forţa de muncă – orar 
de muncă rezonabil, salarii echita-
bile, sărbători şi zile de odihnă, să-
nătate şi securitate la locul de mun-
că, protecţie împotriva exploatării 
şi discriminării – vor fi în pericol.   

Participanţii la întrunirea de 
miercuri au fost informaţi că textul 
îndemnului, care a fost remis de 
Consiliul General al Confederaţi-
ei Internaţionale a Sindicatelor, a 
fost adus la cunoştinţa tuturor cen-
trelor sindicale naţional–ramurale, 
Consiliului de Femei şi Consiliului 
de Tineret al CNSM. Experţii sin-
dicali au evidenţiat faptul că Legea 
Supremă a ţării noastre recunoaşte 
dreptul la grevă şi prevede că „le-
gea stabileşte condiţiile de exerci-
tare a dreptului la grevă, precum 
şi răspunderea pentru declanşarea 
nelegitimă a grevei”. 

Cu toate acestea, nu există o lege 
specială care ar constitui mecanis-
me de realizare a dreptului consti-
tuţional la grevă al salariaţilor. Re-
alizarea acestui drept doar la nivel 
de unitate este reglementată, într-o 
anumită măsură, de Codul muncii. 

În corespundere cu acelaşi cod, la 
nivel de ramură, teritorial şi naţi-
onal, declanşarea şi desfăşurarea 
grevelor poate avea loc în confor-
mitate cu prevederile Convenţiei 
colective de nivelul corespunzător. 

De când a fost elaborat Codul 
muncii, din 2003, partenerii so-
ciali nu au reuşit să elaboreze o 
convenţie colectivă care să prevadă 
procedura de organizare şi desfă-
şurare a grevelor la nivel de ramu-
ră, teritorial şi naţional. Din acest 
motiv, declanşarea şi desfăşurarea 
grevelor la aceste niveluri a devenit 
imposibilă. 

În acelaşi timp, Codul muncii li-
mitează participarea la grevă a sa-
lariaţilor din unităţile cu flux conti-
nuu de activitate. 

Reprezentanţii sindicatelor au 
constatat că, în ultimii ani, nu au 
fost înregistrate cazuri concrete de 
violare a dreptului salariaţilor mol-
doveni de a desfăşura greve. Tot-
odată, Guvernul de la Chişinău şi 
Confederaţia Naţională a Patrona-
tului din Moldova nu au întreprins 
acţiuni care ar submina dreptul la 

grevă, recunoscut prin Constitu-
ţie. 

În acest context, CNSM a îna-
intat propuneri concrete, în forma 
unui proiect de lege privind solu-
ţionarea conflictelor colective de 
muncă, în scopul perfecţionării 
legislaţiei naţionale în domeniu, 
inclusiv ce ţine de dreptul la grevă. 
Aceste propuneri ale sindicatelor 
constituie obiectul discuţiilor din 
cadrul unui grup de lucru tripartit, 
care, la rândul său, urmează să în-
ainteze Comisiei naţionale pentru 

Dreptul salariaţilor la grevă, 
apărat de sindicatele din întreaga lume
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consultări şi negocieri colective so-
luţii concrete în acest sens.

Participanţii au făcut un schimb 
de opinii pe marginea mai multor 
încercări ale salariaţilor din ţara 
noastră de a declanşa greve. În 
context, a fost evidenţiat faptul că 
acest drept poate fi un instrument 
eficient de apărare a drepturilor 
şi intereselor muncitorilor doar 
atunci când întregul proces este 
gestionat de persoane cu experien-
ţa şi cunoştinţele necesare şi când 
sunt respectate procedurile legale. 

Foto: Nicu Bînzari


