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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVASindicatele cer guvernanților 

să soluționeze problemele medicilor
Salariul minim echitabil, pe ordinea de zi 
a Comitetului Executiv al ETUC p.5

p.3

de la

17,60 lei
*

www.vocea.md/abonamente
+373 (22) 23 40 93

ABONAREA 2020!

*  Abonament lunar 

3 luni - 52,80 lei;     6 luni - 105,60 lei;     12 luni - 211,20 lei.3 luni - 52,80 lei;     6 luni - 105,60 lei;     12 luni - 211,20 lei.

*  Abonament lunar

Actual

Program  
de sprijin  
psiho-emoțional 
pentru elevi 
S-a dat startul celei de-a  
doua ediții a Programului de 
sprijin psiho-emoțional pen-
tru elevi „Aleg să mă simt 
Bine”.   

Deficit de  
lucrători în  
domeniul agricol
Sectorul agricol din R. Mol-
dova ar avea nevoie anual 
de circa 153 de mii de mun-
citori zilieri, se menționează  
într-un studiu privind impac-
tul lipsei de forță de muncă 
în agricultură. 

Sfaturile  
economistului și 
ale avocatului

Lucrările  
în construcții,  
în scădere
În lunile ianuarie-septembrie 
anul curent, s-au eliberat 
peste două mii de autorizaţii 
de construcție pentru clădiri 
rezidenţiale şi nerezidenţiale 
sau cu 5,6% mai puțin față 
de perioada similară a anului 
trecut.

Documentul elaborat vine să protejeze și să motiveze salariații 
din domeniul Științei, Cercetării și Inovării 

Veste bună pentru salariații din 
domeniul Științei, Cercetării și Inovă-
rii. Recent, a fost semnată Convenția 
Colectivă pentru domeniul cerce-
tării  (nivel de ramură), care va fi în 
vigoare în perioada 2021–2025. Do-
cumentul vine să  protejeze salariații 
din domeniul Științei, Cercetării și 
Inovării. Părțile semnatare – Minis-
terul Educației, Culturii și Cercetării 

și Federația Sindicală a Educației și 
Științei – se obligă să realizeze un 
șir de acțiuni ce țin de raporturile de 
muncă, protecția social-economică 
a salariaților din domeniu, respecta-
rea legislației muncii. 

Prevederile Convenției sunt con-
siderate garanții minime, de la care 
începe negocierea garanțiilor con-
crete, care se includ în contractele 
colective de muncă și în contrac-
tele individuale de muncă, con- 
form art. 31, alineatul 3 din Codul 
muncii. 

„Ținem să-i mulțumim în mod 
special domnului ex-ministru Igor 
Șarov pentru faptul că a răspuns 
solicitării noastre și a găsit timp, în 
ultima zi în funcția de ministru, ca 
să semneze un document foarte 
important pentru colegii noștri din 
domeniul Cercetării. Este, credem, 
cel mai de preț cadou adus colegi-
lor, în ajunul Zilei Internaționale a 
Științei pentru Pace și Inovare, care 
este marcată pe 10 noiembrie”, 
a menționat președintele FSEȘ,  
Ghenadie Donos. 

Cu un cuvânt de mulțumire a 
venit și Ana Cimpoieșu, președinta 
Consiliului Raional al FSEȘ Hâncești.  
„Este un semn al unei bune cola-
borări între minister și sindicat. Re-
gretăm plecarea lui Igor Șarov din 
această funcție, pentru că a fost un 
ministru cu care am colaborat foar-
te fructuos, domnia sa a dat curs 
solicitărilor sindicatelor și a fost un 
demnitar al salariaților din dome-
niul educației”, a spus, pentru ziarul  
„Vocea poporului”, Ana Cimpoieșu. 

FSEȘ și MECC au semnat Convenția 
Colectivă pentru Cercetare 

Galina MUNTEANU,
g.munteanu@vocea.md
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Pe 14 noiembrie 
este Ziua Sociologului; 
 în a treia duminică 
a lunii noiembrie - 
Ziua Lucrătorului 
din Industrie.
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