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Parteneriatul social la nivel teritorial:
p.3
consultări și negocieri

VINERI, 3 DECEMBRIE 2021

PUBLICAŢIE PERIODICĂ A CONFEDERAŢIEI
NAŢIONALE A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Angajații instituțiilor de cultură
doresc să fie tratați cu respect

p.4

Actual
Interviu

Liuba ROTARU: „Combaterea violenței asupra femeilor și a diferitelor forme de
discriminare rămân prioritare”
p.2

Implementarea
Acordului
de Asociere
UE-RM

În anul 2021 a crescut încrederea cetățenilor în Uniunea
Europeană. Circa 60 la sută
dintre respondenții unui
sondaj de opinie au optat
pentru aderarea Republicii
Moldova la Uniunea Europeană.
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Consultațiile
economistului și
ale avocatului p.6
CNAS, cu gândul
la persoanele
în etate

Premieră pentru Republica
Moldova. Casa Națională de
Asigurări Sociale, pe lângă
serviciile pe care le prestează
în mod tradițional, a început
recent să instruiască vârstnicii din țara noastră cum să
utilizeze online, direct de pe
telefonul mobil, serviciile publice prestate de instituție.
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Pe 3 decembrie
este marcată
Ziua Internațională
a invalizilor.
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Legiuitorii au neglijat propunerile Federației
„Sănătatea” privind susținerea medicilor
Starea de urgență în sănătatea publică, prelungită din cauza unei noi tulpini
Natalia HADÂRCĂ,
n.hadarca@vocea.md

Federația Sindicală „Sănătatea”
din Moldova (FSSM), a expediat, la
data de 10 septembrie 2021, către Ministerul Sănătății propuneri
la proiectul de hotărâre privind
aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.69/2020
cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență
în sănătate publică și modificarea
unor acte normative.

În documentul trimis ministerului, FSSM a insistat ca toți lucrătorii medicali să beneficieze
de îndemnizația unică de 16 mii
de lei la infectare și, respectiv, de
indemnizația unică de 100 de mii
de lei în cazul survenirii decesului,
indiferent de statutul de „vaccinat”
sau „nevaccinat”.
Totodată, a fost menționat că
proiectul în varianta supusă avizării nu prevede o normă de derogare de la condițiile impuse
pentru personalul care activează
în serviciile medicale enumerate,

care ar dori să se vaccineze, dar
le este contraindicată imunizarea,
din motive de sănătate.
Drept urmare, autoritățile nu au
ținut cont de propunerile FSSM și
au decis ca Articolul VI (alineatul
1) să fie completat cu următorul
cuprins: „Angajații menționați la
alin. (1) care au contraindicații
medicale pentru vaccinare împotriva Covid-19 nu vor fi admiși să
activeze în focarele cu Covid-19,
fiind transferați în alte subdiviziuni”.
Iar la aliniatul 3, de la articolul

VI secund, unde e vorba de stabilirea indemnizației unice în mărime de 100 de mii de lei pentru
angajatul decedat, după cuvântul
„întreținătorul” se introduce textul
„vaccinat împotriva Covid-19”.
Prezenta lege a intrat în vigoare pe 11 noiembrie, data publicării
în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova. Iar Guvernul, în termen
de două luni de la data publicării prezentei legi, este obligat să
aducă actele sale normative în
concordanță cu prezenta lege.
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1 lună - 17,60 lei

