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ZIAR NAŢIONAL

ABONEAZĂ-TE
la „VOCEA POPORULUI"

Abonament
1 lună - 17,60 lei; 3 luni - 52,80 lei; 6 luni - 105,60 lei.

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVASindicatele impulsionează 

dialogul social la nivel teritorial 
Fruntașii „Agroindsind” 
au făcut un bilanț al activitățiip.3 p.4

Actual

Federația Sindicală „Sănătatea” a înaintat o serie de revendicări 
pentru protejarea angajaților din sistem 

Domeniul sănătății, unul de importanță 
strategică, vital pentru orice stat

ITUC face apel  
la guvernele  
din lume 
În ajunul Zilei mondiale 
pentru securitate și sănăta- 
te la locul de muncă, mar-
cată pe 28 aprilie, Confe-
derația Internațională a Sin-
dicatelor, al cărei membru 
este și Confederația Națio-
nală a Sindicatelor din Mol-
dova, vine cu un apel către 
guverne de a face din mun-
ca sigură și sănătoasă un 
drept fundamental.

Problemele  
sindicalistelor,  
pe agenda 
discuțiilor 
Inechitățile în stabilirea 
pensiei minime în Repub-
lica Moldova, locurile de 
muncă pentru femei, sa-
lariul pe care îl primesc  
au fost puse în discuție, 
recent, la o masă rotun-
dă a Comisiei de Femei a 
CNSM. 

Consultațiile  
economistului și 
ale avocatului

Sute de refugiați 
ucraineni, 
angajați  
în câmpul muncii 
Potrivit datelor oferite de 
ANOFM, până în prezent, 
circa 300 de cetățeni ai 
Ucrainei și-au găsit un job 
în R. Moldova.

Natalia HADÂRCĂ,
n.hadarca@vocea.md

Problemele din sistemul ocrotirii 
sănătății, situația legată de resur-
sele umane, de salarizarea perso-
nalului, de fluctuația cadrelor, de 
asigurarea de asistență medicală a 
populației, de finanțarea ramurii și 
alte probleme stringente au consti-
tuit subiectele principale dezbătute 
la Consiliul Republican al Federației  
Sindicale „Sănătatea”, care a avut loc 
 joi, 14 aprilie, la Casa Sindicatelor. 

„La începutul anului 2021, atunci 
când menționam că 2020 a fost anul 
provocărilor, nici nu ne puteam ima-
gina cu ce povară venea să ne înge-
nuncheze anul 2021. Nu voi uimi pe 
nimeni dacă îl cataloghez ca fiind una 
dintre cele mai destabilizante perioa-
de. Dar anume provocările pe care 
ni le-a impus acel an l-a transfor-
mat într-un catalizator al activităților 
Federației Sindicale „Sănătatea”, a 
declarat Aurel Popovici, președintele 
FSSM.  

În același context, Igor Zubcu, 
președintele CNSM, prezent la eve-

niment, a remarcat rolul cadrelor 
medicale în depășirea situației de 
criză pandemică și asistența acordată 
populației în condiții extrem de grele 
și stresante. 

„Sindicatele au făcut și continuă 
să facă tot ce le stă în putință pentru 
promovarea și apărarea drepturilor 
angajaților din sfera medicală, care zi 
de zi își pun în pericol viața și sănă-
tatea pentru protejarea populației”, a 
spus în alocuțiunea sa Igor Zubcu. 

Membrii Consiliului au aprobat 
un șir de revendicări care urmează 
a fi înaintate organelor de resort. 

Printre acestea se numără negocie-
rea și încheierea Convenței colective 
la nivel de ramură pentru anii 2022-
2025, ajustarea cadrului normativ 
privind funcționarea sistemului pu-
blic de pensii, astfel încât perioada 
de internatură, secundariat clinic și 
rezidențiat, să se includă în calculul 
contributiv de cotizare necesar pentru 
a stabili dreptul la pensie anticipată 
pentru carieră lungă. Alte revendicări 
vizează fenomenul epuizării profesio-
nale, recunoașterea bolilor profesio-
nale, inclusiv recunoașterea Covid-19 
drept boală profesională etc.  p.2
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