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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVAPerfecționarea legislației muncii nu are 

alternativă, ea trebuie continuată 
„Agroindsind” și ministerul 
de resort își fortifică conlucrarea p.2
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Actual

Pandemia a lovit 
cel mai mult  
în cultură 
Agenţia Naţională de Sănă-
tate a impus noi restricții, 
care pot duce la anularea 
mai multor concerte ale 
unor artişti din Republica
Moldova și de peste ho-
tare. 

Prioritățile  
în domeniul 
sănătății 
Echipa Federației Sindicale 
„Sănătatea” a participat, re-
cent, la consultările publice 
privind proiectul Planului
de acțiuni al Guvernului
pentru anii 2021-2022 în 
domeniul sănătății.

Protecția  
socială în lume: 
între doleanțe  
și realitate 
Pandemia de Covid-19 a 
scos la iveală și a adân-
cit decalajul din domeniul 
protecției sociale dintre 
țările cu un înalt nivel de 
venituri și cele cu un nivel 
scăzut.

Întreaga ramură traversează o perioadă complicată, 
în care așteptăm niște reforme instituționale

Valoarea pădurilor, de neprețuit pentru 
sănătatea și economia întregii țări
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de la

17,60 lei
*

www.vocea.md/abonamente
+373 (22) 26 65 09

ABONAREA 2021!

*  Abonament lunar 

1 lună - 17,60 lei;    3 luni - 52,80 lei.1 lună - 17,60 lei;    3 luni - 52,80 lei.
*  Abonament lunar

Anul 2020, dar și cele opt luni 
ale lui 2021, au fost destul de com-
plicate, marcate de pandemia de  
Covid-19. Măsurile dictate de auto-
rități au restricționat și unele activi-
tăți care urmau să aibă loc. Modest 
va fi sărbătorită în acest an și Ziua 
lucrătorilor din silvicultură, consem-
nată în mod tradițional, deja din anul 
1995,  în a treia sâmbătă a lunii sep-
tembrie, ne spune Fiodor Botnari, 

președintele Federației Sindica-
telor din Silvicultură „SINDSILVA”.  
Cu acest prilej, ziarul „Vocea poporu-
lui” i-a solicitat un interviu.

- Domnule Botnari, cum de-
pășiți această situație dificilă, 
legată de pandemie?

- Întreaga ramură traversează 
o perioadă complicată, o perioa-
dă în care așteptăm niște reforme 
instituționale, direcționate spre bi-
nele pădurii, al silvicultorilor. Până 
la urmă, asta ne este menirea.  

A lăsat un sentiment dureros această 
pandemie. Ne-a îngustat cercul de 
activități, pentru că am fost nevoiți 
să modificăm activitățile pentru a 
îndeplini cerințele impuse. Am fost 
și rămânem cei care trebuie să res-
pectăm cerințele organelor supe-
rioare, care vor binele pentru noi 
toți. Am întreprins măsuri la nivel de 
federație a sindicatelor și, împreună 
cu Agenția „Moldsilva”, am elaborat 
un plan de activități pentru condiții 
de pandemie, care diferă mult de ac-
tivitatea ordinară desfășurată. Unele 
dintre acestea s-au desfășurat în for-

mat restrâns, online, altele chiar au 
fost suspendate. Chiar și sărbătoarea 
profesională, în acest an o vom mar-
ca într-un format restrâns. 

Trăim cu speranța că lucrurile se 
vor redresa, acest virus nemilos va 
dispărea și vom reveni la normal. 
Regret mult că nu am desfășurat în 
acest an spartachiada silvicultorilor, 
o acțiune destul de bună, care lua 
amploare, cu atât mai mult cu cât o 
organizam astfel încât să coincidă cu 
Ziua Internațională a Copilului. Ast-
fel, participau și copiii noștri la ma-
nifestare.

Galina MUNTEANU,
g.munteanu@vocea.md

Pe 19 septembrie 
este Ziua lucrătorului 
aviației civile; 
pe 22 septembrie – 
Ziua fără transport. 
În a treia sâmbătă 
a lunii septembrie 
este Ziua lucrătorului 
din silvicultură; 
în a treia duminică – 
Ziua lucrătorului 
din sfera protecției 
sociale a populației.
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