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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVAEroii zilelor noastre, lucrătorii medicali 

și farmaciștii, omagiați de societate
CNSM se opune intenției guvernării 
de a face modificări în Codul muncii p.4p.3

Există instituții subordonate Ministerului de Interne 
unde se află în izolare peste 40 de persoane

Pandemia de coronavirus con-
tinuă să facă ravagii fără a alege 
vârsta, ocupația sau sexul persoa-
nei, deși cineva „cu scaun la cap” 
spunea anterior că virusul atacă cu 
predilecție bătrânii sau pe cei care 
suferă de alte maladii (adică, ori-
cum aceștia stau „cu bagajele făcu-
te”). Se dovedește că nu e chiar așa. 
Angajații din structurile de forță sunt 
dintre cei mai antrenați și sănătoși 

oameni din societate și iată că doi 
dintre aceștia au pierdut lupta pen-
tru viață.

Un poliţist din cadrul Inspec-
toratului de Poliţie Bălţi a murit la 
sfârșitul săptămânii trecute,  după ce 
a fost infectat cu COVID-19. Acesta 
avea 52 de ani și activa în Secţia co-
ordonare operaţională a IP Bălţi. 

Reamintim că, la începutul săptă-
mânii trecute, a fost înregistrat pri-
mul caz când un poliţist a fost răpus 
de COVID-19. Acesta a fost un ofi-
ţer principal al sectorului de poliţie 
nr.4 din cadrul IP Centru al Direcţiei 

de Poliţie a municipiului Chişinău. 
Polițistul avea 42 de ani, dintre care 
23 și i-a dedicat profesiei. 

Ministerul Afacerilor Interne a ve-
nit cu mesaje de condoleanțe după 
trecerea în neființă a angajaților săi 
din cauza coronavirusului. „În nu-
mele conducerii MAI, transmitem 
condoleanțe familiei și colegilor de 
serviciu și ne exprimăm deschiderea 
pentru a oferi suportul necesar în 
această perioadă complicată”.

Potrivit informațiilor, 238 de 
angajați ai MAI au fost confirmați 
pozitiv cu COVID-19, dintre ei 132 

s-au vindecat, iar 105 sunt în stare 
medie și satisfăcătoare și urmează 
tratamentul.

Sindicatul „DEMNITATE” a trans-
mis sincere condoleanțe familiilor 
îndoliate ale angajaților MAI răpuși 
de COVID-19. 

Angela Otean, președinta Sindi-
catului „DEMNITATE”, ne-a relevat, în 
context, că era de așteptat un  ast-
fel de scenariu în condițiile în care 
angajații MAI se află în prima linie 
și sunt expuși riscului infectării, fiind 
și extrem de vulnerabili la comparti-
mentul echipare și protecție.  

Doi polițiști răpuși de COVID-19, zeci 
de militari infectați de temutul virus
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Actual

Cer reluarea 
de urgență 
a activității 
instituțiilor  
balneosanatoriale 
Biroul executiv al Federației 
„Agroindsind” consideră in-
admisibilă interzicerea acti-
vității în continuare a sana-
toriilor și solicită Comisiei 
Naționale Extraordinare de 
Sănătate Publică să-și reva-
dă poziția.

Ajustarea 
legislației  
naţionale la  
convenţiile OIM
Sindicatele au insistat, în re-
petate rânduri, pentru elimi-
narea contradicţiilor dintre
legislaţia naţională şi pre-
vederile convenţiilor Orga-
nizației Internaționale a 
Muncii.

Sindicatele  
nu pot renunța 
la protecția 
salariaților
Una dintre principalele pre-
ocupări ale conducerii Fe-
deraţiei „MOLDSINDCOOP- 
COMERŢ”, la momentul de 
față, este depășirea pande-
miei și revenirea la starea 
firească de lucruri. 
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În ultima zi de duminică 
a lunii iunie este 
Ziua Portului Popular; 
Pe 2 iulie - Ziua 
comemorării marelui 
domnitor Ştefan 
cel Mare și Sfânt. 
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