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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

„SINDICONS” cere condiții 
de muncă decente pentru mineri

Federația „SindLUCAS” și-a trasat 
prioritățile pentru următorii cinci ani 
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ABONEAZĂ-TE
la „VOCEA POPORULUI"

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

Actual

Protejarea  
drepturilor 
salariaților
Este momentul oportun 
pentru sindicaliști de a rei-
tera că drepturile declara-
te trebuie să fie respectate  
și simțite de fiecare sala- 
riat la locul de muncă, prin 
salarii decente și condiții 
sănătoase și sigure de  
muncă.

Mihail HÎNCU, 
vicepreședinte al CNSM: 

„Tot timpul am 
pledat pentru  
negocieri,  
aceasta fiind  
calea corectă  
de soluționare a 
problemelor”

Sindicatele  
se bucură  
de încredere 
În ultimul an, încrederea 
populației în sindicate a 
crescut simțitor, devan-
sând cu mult instituțiile de 
stat. Acest lucru îl relevă 
rezultatele unui sondaj de 
opinie Vox populi, realizat 
de Asociația Sociologilor și 
Demografilor din Moldova.

Pe 7 mai este 
Ziua Radioului; 
pe 8 mai - Ziua 
Internațională a Crucii 
Roșii și Semilunii Roșii;
pe 9 mai – Ziua Europei 
și Ziua Victoriei 
și a comemorării 
eroilor căzuți pentru 
Independența Patriei.

Ministerului Sănătății, acuzat de pasivitate și lipsă de deschidere, 
i-a fost expediată o scrisoare deschisă 

Sindicaliștii din sănătate solicită o 
reuniune de lucru cu partenerii sociali 

Galina MUNTEANU,
g.munteanu@vocea.md

Federația Sindicală „Sănătatea” 
din Moldova (FSSM) a adresat 
o scrisoare deschisă ministrului 
Sănătății, Ala Nemerenco, în care 
solicită să fie convocată Comi-
sia de ramură pentru consultări 
și negocieri colective în domeniul 
ocrotirii sănătății în prima ședință 
de lucru. În cadrul acesteia, să fie 
negociată noua Convenție colecti-
vă (nivel de ramură), trasate acțiuni 
concrete de activitate, pornind de 

la importanța fortificării și asigu-
rării condițiilor decente de muncă 
pentru lucrătorii din domeniul me-
dical.

Potrivit președintelui FSSM,  
Aurel Popovici, sindicaliștii își ex-
primă indignarea în legătură cu 
faptul că, în pofida multiplelor 
adresări ale Federației, de a relan-
sa dialogul între partenerii sociali 
din ramura ocrotirii sănătății, a 
fost sesizată o pasivitate și lipsă de  
deschidere din partea ministerului 
de resort în cadrul parteneriatului.

„Asta chiar dacă, la ședința din 
22 decembrie 2021, a fost stabilit 

drept prioritate subiectul reluării 
activității comisiilor pentru con-
sultări și negocieri colective la  
nivel de ramură”, a spus Aurel  
Popovici. 

Sindicaliștii anunță conducerea 
ministerului că sunt preocupați de 
necesitatea urgentă de a negocia 
și definitiva proiectul Convenției 
colective (nivel de ramură) pe anii 
2022-2025, care ulterior va sta la 
baza elaborării și încheierii con-
tractelor colective din cadrul fiecă-
rei unități din ramură. 

„Proiectul Convenției colective 
(nivel de ramură) pentru următorii 

4 ani a fost elaborat în baza pro-
punerilor parvenite din partea co-
mitetelor sindicale care reprezintă 
angajații din instituțiile medicale, 
farmaceutice și de învățământ me-
dical, propunerile și completările  
fiind ajustate la prevederile le-
gislației în vigoare. Proiectul res-
pectiv a fost expediat membrilor 
Comisiei de ramură, reprezentanți 
ai Ministerului Sănătății și ai Com-
paniei Naționale de Asigurări în 
Medicină pentru a fi examinat”, se 
menționează în textul scrisorii. 

Un material mai amplu la acest 
subiect citiți în pag. 3. 

p.2

p.3

p.7

Foto: Nicu Bînzari


