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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVAȘomajul ar putea lua amploare 

în domeniile turism și HORECA 
Competențe profesionale în industria 
ușoară, un imperativ al timpului p.7p.6

Retribuirea muncii în caz de cumulare de funcții pentru personalul medical 
și nemedical a fost modificată

Cu siguranță, năpasta care a ve-
nit pe capul nostru, pandemia de 
coronavirus, ne-a determinat să pri-
vim lumea cu alți ochi, să înțelegem 
că sănătatea, cel mai scump lucru 
din viață, nu o poți cumpăra. Dar, 
mai ales, ne-a îndemnat, ne-a fă-
cut să-i prețuim la justa lor valoare 
pe medici, adevărații eroi ai zilelor 
noastre, care au salvat multe vieți, 

iar unii dintre ei, spre marele nostru 
regret, au plătit cu sănătatea și chiar 
cu viața.  

Federația Sindicală „Sănătatea” 
a fost mereu alături de colegii lor 
„în halate albe”. Chiar de la începu-
tul pandemiei de COVID-19, liderii 
sindicali au pus problema asigurării 
personalului medical cu echipament 
individual special de protecție, con-
form cerințelor OMS.  

Întrucât medicii activează în 
condiții cu risc sporit de contractare 
a bolii, sindicatele insistă ca medi-

cii să fie supuși examenului medical 
și testați periodic la coronavirus, să 
le fie supravegheată sănătatea în 
permanență, în toate instituțiile din 
ramură.

În altă ordine de idei, Federația 
Sindicală „Sănătatea” din Moldova 
a cerut, printr-o scrisoare deschisă 
către autoritățile de diferite niveluri, 
ca virusul COVID-19 să fie recunos-
cut drept boală profesională. Sindi-
catul a lansat o serie de propuneri 
către oficiali, de revizuire a legislației 
vizând bolile profesionale.

Totodată, federația de branșă a 
luptat întotdeauna pentru majora-
rea salariilor medicilor. Convinge-
rea fermă a liderilor sindicali este 
că lucrătorii medicali trebuie să fie 
stimulați, ei au nevoie de condiții 
normale de muncă, pentru a-și pu-
tea întreține familia și a avea un trai 
decent. 

Bineînțeles, în situația de pande-
mie nimeni dintre medici nu a avut 
de gând să plece în străinătate, nu 
numai de aceea că granițele tuturor 
țărilor erau închise ermetic. 

Un pas înainte în vederea 
remunerării echitabile a medicilor
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Actual

Concediul anual, 
divizat sau amânat 
Salariații ar putea să benefi-
cieze de dreptul de a solicita 
concediul anual de odihnă 
integral sau parțial divizat în 
mai multe părți, după nece-
sitate. 

Starea de urgență 
rămâne în sănătate
Sindicatele insistă ca medi-
cii să fie supuși examenului 
medical și testați perio-
dic la coronavirus, să le fie 
supravegheată sănătatea 
în permanență, în toate 
instituțiile.  

Creșterea 
suprafețelor  
de terenuri  
agricole irigate 
Seceta cruntă din primăvara 
acestui an a determinat Gu-
vernul să întreprindă măsuri 
mai hotărâte de a identifica 
soluții pentru înlesnirea ac-
cesului la apă al producăto-
rilor agricoli.

Situația de la SA 
„Moldovahidromaș” 
va fi examinată  
de Procuratură
Federația „SindRăutMaș” a 
depus o sesizare la Procu- 
ratură, în care solicită ca 
aceasta să se pronunțe pe 
marginea situației de la 
„Moldovahidromaș” SA pri- 
vind restanțele la plata co-
tizațiilor sindicale.  
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