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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVAÎngrijorare legată de perioada tensionată 

prin care trece țara noastră
Noul an de învățământ, în condițiile 
impuse de COVID-19 p.5p.3

Federația „Sănătatea” insistă pe tratamentul corect pentru toți 
angajații din sistem  

S-a mai spus, s-a mai scris că 
o societate nu poate fi sănătoasă 
dacă sectorul medical este slab 
finanțat, iar angajații din sistem, 
deși muncesc până la epuizare mai 
ales acum, pe timp de pandemie, 
sunt tratați, remunerați cu mult sub 
nivelul cerințelor și al importanței 
pe care o au pentru viața și sănăta-
tea cetățenilor acestui stat. 

În urma examinării proiectu-
lui Hotărârii de Guvern „Pentru 

modificarea Regulamentului pri-
vind salarizarea angajaților din 
instituțiile medico-sanitare publi-
ce încadrate în sistemul asigurării 
obligatorii de asistență medicală 
aprobat prin Hotărârea Guvernu-
lui nr.837/2016”, Federația Sindi-
cală „Sănătatea”, reprezentant al 
tuturor angajaților din sectorul 
sănătății, avizează pozitiv proiec-
tul respectiv, cu condiția majorării 
salariilor de funcție pentru toate 
categoriile de salariați care cad 
sub incidența Regulamentului vi-
zat. Totodată, Federația Sindicală 
„Sănătatea” din Moldova pledează 

pentru majorarea cu 100% a sa-
lariilor angajaților din sistemul de 
sănătate.

Solicitarea este întemeiată pe 
argumentele furnizate de colecti-
vele de muncă, acestea conside-
rând că prestarea serviciilor me-
dicale de calitate este determinată 
inclusiv de implicarea personalului 
administrativ-gospodăresc și a vi-
cedirectorilor (ne-medici), șefilor 
de departamente (ne-medici), 
contabilului-șef, șefului serviciului 
economic-financiar, a șoferilor din 
serviciul AVIASAN. În context, tre-
buie menționat faptul că angaja-

torii sunt îngrijorați de exodul per-
sonalului nemedical spre sectorul 
real al economiei naționale, a de-
clarat Aurel Popovici, președintele 
Federației Sindicale „Sănătatea”.

Vă reamintim că, începând cu  
1 septembrie 2020, salariul lucră-
torilor medicali va fi majorat cu 
30%. 

În acest sens, Guvernul a apro-
bat proiectul pentru modificarea 
Regulamentului privind salariza-
rea angajaților din instituțiile me-
dico-sanitare publice încadrate în 
sistemul asigurării obligatorii de 
asistență medicală.

Majorarea salariilor lucrătorilor 
medicali, eșalonat și nu pentru toți
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Actual

FSCM are legături 
strânse cu  
membrii  
de sindicat 
FSCM depune mari efor-
turi, prin intermediul or-
ganizațiilor sindicale, să 
promoveze drepturile și 
interesele membrilor de 
sindicat.

Problema  
creșterii salariilor  
în ramura 
construcțiilor
Reprezentanții Guvernului 
în Comisia pentru consul-
tări și negocieri colective 
din construcții continuă 
să se opună creșterii până 
la 5000 de lei a salariului 
minim în ramură, la care 
au ajuns sindicatele și pa-
tronatele.

Seceta distruge 
culturile agricole
Culturile agricole suferă 
din cauza secetei severe, 
iar asta ar putea duce la 
scumpiri în lanț. La rân-
dul lor, fermierii se roagă 
să plouă, pentru a nu le 
compromite definitiv re-
colta. 
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Pe 15 august este Ziua 
financiarului; în a doua 
duminică a lunii august 
- Ziua lucrătorului 
din construcţii.
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