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Problemele legate de refacerea У } 
sanatatii sindicalistilor, discutate la varf

Actual - : -

Deciaratia CNSM 
privind nolle 
cresteri de preturi
Confederatia Nationals a 
Sindicatelor din Moldova 
este extrem de alarmata de 
о noua majorare a tarifelor si 
preturilor la resuisele ener- 
getice. yy

PUBLICATIE PERIODICA A CONKEDERATIEI  ̂ ^
NATioNALE A SINDICATELOR DIN MOLDOVA «Martum peste tiiTip , О Carte despre

о vlata de Om consacrata sindicatelor

Strategle 
de revolutionare 
a sistemului 
de sanatate
in opinia sindicatelor, an- 
gajatii din sistemul de sana
tate trebuie sa fie asigurati 
cu toate cele necesare ca sa 
poata sa-si desfasoare acti- 
vitatea. yy ■ -

О noua Conventie 
colectiva
Federatia Sindicatelor „Sind- 
indcomservice" si Asocia- 
lia Patronala a Serviciilor 
Publice din Republica Mol
dova au semnat, recent, о 
noua Conventie colectiva 
(nivel de ramura) pentru anii
2022-2026. yy , ^.

Consultatiile 
economistului si
ale avocatuiui

»  i

Pe 15 ianuarie 
sunt consemnate 
Ziua comemorarii 
lui Mihai Eminescu 
si Ziua Nationala 
a Culturii; 
pe 17 ianuarie 
este Ziua diplomatului.

JXir ~ _ - ....

Sindicatele trag semnale de alarma In legatura cu majororea preturitor 
la resursele energetlce vitoie
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Hie LUPAN, 
i.lupan@vocea.md

De la о vreme, problema 
supravietuirii populatiei Repub- 
licii Moldova pe timp de iarna a 
devenit un subiect dezbatut pe 
larg de mass-media, de analisti si 
politicieni. Preturile la gaze si la 
carburanti s-au majorat in ultima 
vreme in toata Europa. Este adeva- 
rat, furnizorii, in mare, monopolist

pe piata europeana, au practical 
preturi diferite cu diferiti client, 
in functie de interese si conjunc- 
tura. Pana la urma, о problema 
economica s-a dovedit a fi una 
cu conotatie politica. Dar aici are 
de suferit cetateanul de rand. Ma- 
joritatea populatiei Republicii 
Moldova se confrunta cu о mare 
dificultate in aceasta perioada: 
cum sa iasa din iarna?

Guvernul spune ca este in ca- 
utarea banilor pentru a ajuta ce-

tatenii sa achite facturile pentru 
consumul de gaze naturale, 
dupa ce pretui pentru о mie de 
metri cubi a ajuns, m prima luna 
a anului curent, la 646 de dolari, 
cu aproape 230 de dolari mai mult 
fata de luna noiembrie a anului 
trecut. AnuntuI a fost facut de vi- 
cepremierul Andrei Spinu, marti, 
?ntr-o conferinta de presa.

De mentionat ca, in noiem
brie, pretui mediu de achizitie 
al gazelor pentru Moldova a fost

de 450 de dolari mia de metri 
cubi, iar in decembrie -  550 de 
dolari.

Sindicatele si-au expus transant 
opinia referitor la scumpirile resur- 
selor energetce si au tras semnale 
de alarma, avertizand guverna- 
rea despre riscurile care ar 
putea duce la о criza profunda a 
populatiei din cauza discrepantei 
dintre venituri si cheltuielile strict 
necesare. О declaratie a CNSM 
in acest sens cititi in pag. 2.
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»  ACTIVITATEA CNSM 2
Sedinta

Problemele de refacere a sanatatii
Ш

sindicalistilor, discutate la varf
Ш "

In sedinta Comitetului Confede
ral al CNSM, care a avut loc pe 
11 ianuarie, au fost discutate mai 
multe probleme importante de 
ordin social-economic, patrimo
nial, statutar si organizatoric.

Conform ordinii de zi, membrii Comi
tetului Confederal au examinat, mai fntai, 
chestiunea cu privire la activitatea pe timp 
de pandemic, precum si implementarea 
metodelor de Tmbunatatire a calitatii ser- 
viciilor prestate pentru anul 2022 de catre 
statiunile balneare „Bucuria-Sind", „Nufarul 
Alb" si „Codru", care apartin sindicatelor.

Despre cum stau lucrurile Tn cadrul 
acestor institutii au vorbit Sergiu Costin, 
medic-sef la „Bucuria-Sind", Alexandru Scu- 
telnic, medic-sef la „Nufarul Alb" si Andrei 
David, medic-sef „Codru".

Referindu-se la problemele cu care s-au 
confruntat in acesti doi ani de pandemic, 
vorbitorii au mentionat ca cea mai dure- 
roasa perioada a fost m 2020, cand le-a 
fost sistata activitatea timp de sase luni, 
statiunile fiind nevoite sa functioneze 
la о capacitate redusa pana la 25 la suta. 
Acest fapt le-a cauzat pierderi enorme. In 
anul 2021, dupa ce au fost anulate unele 
restrictii, situatia s-a Tmbunatatit. Schimba- 
rea spre bine se simte si la acest Tnceput de

an, cand numarul de pacienti a mceput sa 
creasca, inclusiv al celor din strainёtate.

О alta problems discutata de membrii 
Comitetului Confederal tine de remune- 
rarea angajatilor. La acest capitol exista 
о mare nedreptate. Potrivit prevederilor 
actuale, salariile angajatilor din statiunile 
balneare ce apartin sindicatelor nu trebuie 
sa depaseasca 25% din cheltuieliletotale ale 
institutiilor sanatoriale. Pentru comparatie, 
in institutii similare care activeaza in aceleasi 
conditii, dar apartin CNAM, salariul con-

stituie 60% din cheltuieli. Sergiu Costin a 
propus ca problema in cauza sa fie rezolva- 
ta de comun acord cu autoritatile statului, 
astfel ca toate statiunile balneoclimaterice 
sa activeze pe principii de egalitate.

Drept raspuns la cele solicitate, Mihail 
Hmcu, vicepresedinte al CNSM, a mentionat 
ca despre problemele cu care se confrunta 
statiunile balneoclimaterice ale sindicate
lor a discutat de nenumarate ori cu fostele 
autoritati, dar de fiecare data acestea nu au 
fost luate m considerare. Totodata, liderul

iFoto ; Nicu BTnzarif.'
sindical si-a exprimat speranta ca actuala 
guvernare va fi mai receptiva.

Membrii Comitetului Confederal au 
aprobat unanim propunerile de pe ordinea 
de zi cu privire la stabilirea preturilor la bi- 
letele de tratament pentru membrii de sin- 
dicat in statiunile balneoclimaterice ale 
CNSM, unde acestia Tsi vor putea intrema 
sanatatea.

in sedinta au fost discutate si alte chesti- 
uni organizatorice de interes major.

Anatol FISER

Atitudine

Declaratia CNSM privind 
cresteri de preturi si tarife 
la resursele energetice
Confederatia Nationala a Sindicatelor din 
Moldova este extrem de alarmata de 
situatia din domeniui energetic si de so- 
licitarile furnizoriior de gaze naturale si 
energie electrica privind о noua majorare 
a tarifelor si preturilor la resursele energe
tice.

Intentiile de a dubla, practic, pretui pentru 
energia electrica si a creste tariful la gazele 
naturale de 1,5 ori vor lovi dezastruos asupra 
niveluiui de viata al populatiei si va afecta grav 
agentii economici  ̂ activitatea carora este de
pendent! de utiiizarea m volume mari a resur- 
selor energetice. Aceste scumpiri vor avea un 
efect de avalansa si vor atrage dupa ele scumpi- 
rea tuturor marfuriior si a serviciilor. Nu putem 
sa nu atragem atentia si asupra scumpirii in 
fiecare zi a carburantilor, care, de asemenea, 
conduc la created de preturi Tn toate domeni- 
ile.

Chiar daca partenerii sociali au negociat 
unele cresteri salariale atat Tn sectorul real (sta
bilirea cuantumului minim garantat al salariu- 
lui Tn sectorul real Tn marime de 3500 de lei), cat 
si In sectorul bugetar (stabilirea, din 1 ianuarie 
2022, a marimii minime a salariului lunar total Tn 
marime de 3100 de lei), acestea vor fi erodate 
de preconizatele cresteri de preturi si tarife.

Dat fiind acest fapt, sindicalistii solicit! gu- 
vern!rii, Tn regim de urgent!, sa Tntreprinda 
masuri care s ! diminueze impactui scumpirilor 
si, nemijiocit:

N
- sa fie compensate diferentele de tarife si 

preturi, create ca urmare a major!rilor, pentru 
toata populatia;

- sa fie majorat ajutorul acordat de catre stat 
consumatorilor casnici pentru consumul de 
resurse energetice;

- sa fie subventionati agentii economici 
care produc sau presteaza bunuri si servicii de 
prim! necesitate, mai cu seam! cei care fabric! 
produse alimentare;

- sa examineze posibilitatile unor noi majo- 
r!ri de salarii pe parcursul anului 2022, pentru 
a nu admite diminuarea puterii de cumparare a 
acestora;

- sa fie introduse plafoane de preturi si tarife 
pentru m!rfurile de larg consum si serviciile de 
uz cotidian.

7 7 ianuarie 2022 
Chisinau

La multi ani!
Stimate clomnule vicepresedinte Miliai( Hincu, 

Conjederatia Nationala a Sindicatelor din Moldova 
Vajelicita cordial cu prilejul zilci de nastere.

Va transinitem urarile noastre de sanatatc 
si realizari notorii, perspectivejrumoase, 

belsug si spor In toate activitatile 
dumneavoastra!

Va exprimam aprecierca inalta 
si gratitLidinea pentru wunca asidua 

pe care о depuneti zilnic tn dezvoltarea 
miscarii sindicale din tara.
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Lansare de carte

„Marturii paste timp", о carte 
despre о viata de Om 
consacrata sindicatelor
La acest inceput de an, a avut loc un 
eveniment foarte important pen- 
tru miscarea sindicala. Petru Chiri- 
ac, vicepresedinte al Confederatiei' 
Nationale a Sindicatelor din Mol
dova. a lansat cartea cu titiul suges- 
tiv „Marturii peste timp". Trebuie sa 
mentionam de la bun Inceput ca lu- 
crarea, care are peste 600 de pagini, 
este о istorie traita de autor de-a 
lungul celor peste 45 de ani daruiti, 
cu trup si sufiet, miscarii sindicaie.

Cartea poate fi si о lectie de viata foarte 
pretioasa pentru actualii si viitori lideri sin- 
dicali. La eveniment au participat lideri de 
federatii sindicaie, de centre sindicaie ra- 
murale, colegi, consateni.

In luarea sa de cuvant, Petru Chiriac a 
mentionat; „Marturii peste timp" prezinta о 
dorinta comuna, a mea si a sotiei, Valenti
na Chiriac, presedintele Federatiei Sindicaie 
„SindLUCAS", cu care am muncit alaturi timp 
de doi ani de zile, inspirandu-mi mult curaj 
si putere de vointa pentru a duce aceasta 
lucrare la bun sfarsit. Sursa de inspiratie 
ne-a fost ziarul sindicatelor „Vocea poporu- 
lui". Activand timp de 45 de ani Tn sindicate, 
m-am gandit ca trebuie sa las ceva pentru 
istorie. Din „Vocea poporului" am selectat 
cele mai importante materiale din perioa- 
da anilor 2001-2007, cand am activat m ca- 
litate de presedinte al Confederatiei Sindi
catelor din Moldova. A fost о munca foarte 
grea, dar, cu ajutorpl Domnului, avem cartea 
pe masa. Sper sa fie de folos sindicalistilor 
de azi si de maine".

Consoarta sa, Valentina Chiriac, a men
tionat: ,,lmi doresc mult ca aceasta carte, 
care este pretioasa pentru noi, sa fie citita 
si transmisa din generatie in generatie. In 
„Marturii peste timp" veti intaini nume 
notorii, cum ar fi Victor Belli, Victor Molo- 
sag, Veaceslav Rufala, regretatii Dumitru 
Ivanov, Natalia Suboci. Grade acestor 
lideri, am reusit sa ne solidarizam, sa de- 
monstram verticalitate, sa facem fapte bune 
pentru ca sindicatele sa devina о forta res- 
pectata nu numai de cetatenii de rand, dar 
si de guvernare".
' & Ш

Am fost si sunt 
dedicat, cu trup si sufiet, 

miscarii sindicaie si nu-mi 
doresc altceva in viata

„Petru si Valentina Chiriac au muncit cu 
multa daruire la carte, pana ca aceasta sa 
vada lumina tiparului", a remarcat Marcela 
Mardare, directorul Editurii „Pontos". De 
asemenea, ea a adaugat ca Petru Chiriac 
este un lider care lasa prin cartea sa о 
mostenire pretioasa viitorilor sindicalisti.

Scriitorul si jurnalistui Dumitru Pasat, 
redactbrul cartii, mentioneaza Tn prefata lu- 
crarii:\,lnterventiile si alocutiunile insera- 
te Tn prezentui volum sunt fragmente din- 
tr-un mare discurs al sinelui, cuprins Tntre 
anii 2001-2007, cand miscarea sindicala era 
Tn voga. Este remarcabil faptui cat de valo- 
roase, de provocatoare, de originale au fost 
contributiile sindicalistului de mare calibru

Petru Chiriac, care a facut ceva ce nu era de 
loc specific liderilor de pana atunci, luarile 
sale de cuvant au avut о influenta cruciala 
asupra destinului societatii civile".

Prezent la eveniment, Igor Zubcu, 
presedintele CNSM; a mentionat ca edita- 
rea cartii „Marturii peste timp" este un eve
niment important nu doar pentru familia 
Chiriac, dar si pentru Tntreaga familie sindi
cala din tara noastra.

„In opinia mea, una dintre ideile cartii lui 
Petru Chiriac este ca sindicatele nu au nevoie 
de revolutie, important e sa ne cunoastem 
trecutui, sa Tnvatam lectiile acelor vremuri 
deloc usoare, ca sa nu repetam greselile 
predecesorilor nostri. A fost si este un 
mentor al miilor de sindicalisti si al meu 
personal. Va promit ca о sa aveti Tntotdeau- 
na sustinerea mea si a sindicatelor Tn rea- 
lizarea proiectelor de viitor", a mai spus 
presedintele CNSM.

Impreuna cu Petru Chiriac, a muncit cot 
la cotTn acei ani complicad pentru miscarea 
sindicala si Mihail HTncu, vicepresedinte al 
CNSM, care a relevat: „Petru Chiriac descrie 
Tn cartea sa una dintre cele mai dificile pe- 
rioade din viata sindicatelor, cand existau 
doua confederatii care concurau Tntre ele, 
iar conducerea tarii depunea eforturi colo- 
sale ca sa ne dirijeze din umbra. Doresc sa-i 
multumesc din sufiet ca a tinut piept si a 
dat dovada de mare curaj si Tntelepciune, 
reusind' sa orienteze miscarea sindicala pe 
calea democratic^".

zinta о valoare istorica. Sunt sigur ca 
„Marturii peste timp" va deveni о carte de 
capatai pentru actualii si viitorii lideri de 
sindicat. Petru Chiriac a condus timp de 
doua decenii Federatia Sindicatelor din 
Educatie, reusind sa faca lucruri mari. 
Pentru munca asidua, dorim sa-i multumim 
din sufiet".

„Citind cartea, am descoperit ca, Tn 
pofida anilor, Petru Chiriac ramane si azi 
acel tanar Tndragostit de viata sindicala. 
De asemenea, m-am bucurat ca Tn paginile 
cartii am Tntalnit numele multor oameni de 
valoare pe care Ti cunosc si care mi-au fost 
un exemplu Tn viata. Doresc sa va multumesc 
pentru sustinerea pe care mi-ati acordat-o

Tn perioada descrisa Tn „Marturii peste 
timp", Sergiu Sainciuc, vicepresedinte al 
CNSM, era viceministru al Muncii si Pro- 
tectiei Sociale: „Sindicatele au fost foarte 
batause Tn relatiile cu Guvernul, dar trebuie 
sa recunosc ca aveau dreptate de fiecare 
data, pentru ca cereau un singur lucru -  
sa fie respectate drepturile angajatilor". Tn 
alta ordine de idei, Sergiu Sainciuc a tinut 
sa sublinieze ca scrierea cartii a fost posibi- 
la grade ziarului „Vocea poporului", de unde 
au fost selectate о buna parte din materi
ale. Tn context, liderul sindical a mentionat 
ca aparitia ziarului are о mare importanta 
pentru miscarea sindicala. Astfel, el i-a Tn- 
demnat pe toti cei prezenti sa se aboneze 
la „Vocea poporului".

Ghenadie Donos, presedintele Federatiei 
Sindicaie a Educatiei si Stiintei, a declarat: 
„Tn carte este reflectata о perioada „gla
cial!" din activitatea sindicatelor, ea pre-

Tn activitatea mea de lider sindical. Am cer- 
titudinea ca Tmpreuna vom mai face Tnca 
multe lucruri utile pentru membrii de sin
dicat", a afirmat Aurel Popovici, presedin- 
telui Federatiei Sindicaie „Sanatatea".

l-au adresat cuvinte de multumire 
autorului cartii si alti lideri sindicali. De 
exemplu, Veaceslav Rufala, presedintele 
Federatiei Sindicatelor din Energetic! si In
dustrie, a mentionat c ! TI cunoaste pe Petru 
Chiriac din anul 1994, pe cand era student 
si a participat activ la vestitele greve, orga- 
nizate de sindicate Tn fata cladirii Guvernu- 
lui. De atunci, el i-a devenit un mentor de la 
care a avut mereu ce Tnv!ta.

Vasile M !m !lig!, presedinte interimar 
al Federatiei „Agroindsind", a declarat c ! 
,,M!rturii peste timp" trebuie s ! fie pentru 
liderii sindicali о carte de Tnv!t!tur!, m!car 
pentru faptui ca s ! nu fie repetate greselile 
trecutului.

Dumitru Sandru, fost director general 
al Institutului Muncii, a spus c ! Petru 
Chiriac poate fi numit „academician 
al misc!rii sindicaie", iar cartea sa reflect! 
un adev!r istorie, de la care avem ce Tnv!ta. 
La randul s!u, ziaristui Liviu BelTi a sub- 
liniat c ! Petru Chiriac a fost, de-a lungul 
anilor, cel mai iubit lider sindical Tn randul 
ziaristilor.

Cu mari emotii a venit la eveniment 
Nicu Sacagiu, coleg de scoal! al autorului: 
„Am stat Tntr-o banc! multi ani. Tnv!ta 
bine, ne Tntreceam la matematic!. Era un 
b!iat timid, atent fat! de colegi si Tntot- 
deauna a luptat pentru dreptate. M! bucur 
c ! aceste calit!ti le are si Tn prezent".

Elena Contescu, cons!teanc! cu autorul, 
a tinut s ! mentioneze: „Istoria poate fi cu- 
noscut! Tn baza izvoarelor serise. Tn cazul 
dat, ,,VP" a servit drept surs! pentru cartea 
,,M!rturii peste timp". Este un curaj, pan! 
la urm!, s ! fad un lucru enorm, dezin- 
teresat material. E un fenomen rar Tntal
nit printre sindicalisti -  aparitia unei c!rti. 
Cartea va servi drept izvor de inspiratie 
pentru generatiile tinere de sindicalisti, dar 
si pentru cei care vor dori s ! scrie istoria 
sindicatelor".

,,Ast!zi, ca niciodat!, avem nevoie de 
a restabili autoritatea sindicatelor Tn fata 
salariatilor si a partenerilor sociali, precum 
si de unitate Tn actiuni, de о structur! 
optim!, care s ! dispun! de cadre respon- 
sabile si cu о experient! bogat! Tn activi- 
tate. Numai fiind solidare si puternice, sin
dicatele. pot fi atractive pentru salariati si 
vor avea viitor. Aceasta trebuie s ! devin! 
о directie strategic! pentru dezvoltarea 
misc!rii sindicaie din tar!". CitatuI e din ma- 
terialul „Cum tindem s! vedem sindicatele 
pe viitor?", publicat Tn „Vocea poporului" Tn 
martie 2019. Trebuie s ! mentionez c ! acest 
articol pe multi sindicalisti i-a Tncurajat, pe 
altii, obisnuiti s ! nu schimbe nimic, i-a de- 
ranjat. Petru Chiriac, Tns!, si-a continuat, 
cum e si feresc, calea.

,,Eu sunt Tnv!tat s ! merg pejos, nu c!lare 
pe cal b!lan..Un lider trebuie s ! fie al!turi 
de oameni, ca s ! Tnteleag! mai bine proble- 
mele cu care se confrunt!. Am fost si sunt 
dedicat, cu trup si sufiet, misc!rii sindica
ie si nu-mi doresc altceva decat s ! conti- 
nuu aceast! activitate" -  este crezul autoru
lui, pe care TI respect! si colegii da breasl!, 
si cititorii c!rtii.

AnatbJ FISER
Foto: Nic'u BTnzari
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Schimbare

О strategie ce ar trebui 
sa revolutioneze

Ш

sistemul de sanatate
Pandemia de Covid-19 a 
demonstrat mca о data lu- 
mii mtregi cat de important 
e sistemul de sanatate si 
ca acest domeniu ar trebui 
sa fie prioritar la capitolul 
finantare din partea sta- 
tului, pentru a putea oferi 
popuiatiei servicii medica- 
le de calitate. De exemplu, 
cheltuielile pentru ocro- 
tirea sanatatii Tn Republi- 
ca Moldova, raportate la 
Produsul Intern Brut, sunt 
de 2,2 ori mai mid decat 
media din UE. Cheltuielile 
publice pentru sanatate au 
constituit doar 4,1% din PIB 
in anul 2019 fata de 5,6% 
in anul 2010.

Dar pentru ca lucrurile nu mai 
pot fi lasate la voia intampiarii, 
intr-o dinamica negativa, a fost 
elaborata Strategia Nationals de 
Sanatate pentru anii 2022-2031.

DocumentuI are sase compo- 
nente de baza pe care se va axa 
urmatorul plan de activitate al Mi- 
nisterului Sanatatii. Printre acestea 
se numara guvernarea sistemu- 
lui de sanatate, finantarea acestu- 
ia, resursele umane din domeniu, 
medicamente si dispozitive me- 
dicale, prestarea serviciilor de sa
natate, sanatatea publica. Cei 
interesati de detaliile strategiei 
vor putea vedea documentui 
de-acum mcolo pe pagina de 
transparenta decizionala www. 
particip.gov.md. Scopul esential 
al strategiei este de a dezvolta 
sistemul national de sanatate m 
conformitate cu Obiectivele de 
Dezvoltare Durabila 2030 (ODD).

Sase componente 
de baza

Proiectui Strategiei Nationale 
de Sanatate 2031 reprezinta prin- 
cipalul document de politic! pub-

lice de planificare strategic! pen
tru sistemul de sanatate, care va 
cuprinde sase componente de 
baza m urmatorii 10 ani.

In linii generale, m urmato
rii 10 ani, Ministerul Sanatatii isi 
propune sa atinga cinci objective 
specifice:

- Dezvoltarea si aplicarea unui 
proces decizional transparent 
prin care Ministerul Sanatatii si 
institutiile sistemului de sanata
te comunica eficient si accesibil 
cetatenilor Republicii Moldova si 
partilor interesate despre decizii- 
le ce urmeaza sa fie luate.

- Cresterea nivelului de res- 
ponsabilizare a institutiilor siste
mului de sanatate pentru actiuni 
si inactiuni in domeniu si comu- 
nicarea acestora cu regularita- 
te catre toate partile interesate si 
cetatenilor.

- Cresterea nivelului de par- 
ticipare a partilor interesate si 
cetatenilor m procesul decizional 
in sanatate si asigurarea partici- 
parii active si fara constrangeri in 
cadrul deliberarilor.

- Fortificarea mecanismelor 
prin care procesele de reprezen- 
tare, luare a deciziilor, angajare 
in institutiile sistemului de sana
tate, care sunt angajate in execu- 
tare si care promoveaza integrita- 
tea la toate nivelurile (individual, 
institutional si de sistem).

- Dezvoltarea capacitatilor sis
temului de sanatate si a institutiilor 
medicale in oferirea de solutii in
formate de evidente si rezulta- 
te ale cercetarilor stiintifice care 
sa asigure cel mai bun rezultat, 
dintre resursele alocate si obiec
tivele stabilite sustinute de un 
sistem robust de monitorizare si 
evaluare a politicilor.

Referindu-se la Strategia Na
tional! de S!n!tate pentru anii 
2022-2031, Aurel Popovici, pre- 
sedintele Federatiei Sindicale 
„SAnATATEA", a pus accentu! pe 
resursele umane.

„Este binevenit faptui c ! unui 
dintre pilonii acestei strategii tine 
de resursele unriane. Noi ne dorim 
ca actiunile propuse s ! fie intre- 
prinse cat mai rapid. Angajatii din 
sistem trebuie s ! fie asigurati cu 
toate cele necesare ca ei s ! poat! 
s!-si desf!soare activitatea in 
conditii optime. Inc! in anul 2016, 
a fost adoptat! Strategia de dez
voltare a resurselor umane din sis
temul de s!natate pentru perioada 
2016-2025. Pe hartie au fost stipu
late niste lucruri foarte bune, dar 
aceste idei nu au dat rezultateie 
asteptate. Acea strategie se baza 
pe faptui c! Organizatia Mondia- 
I! a S !n !t!tii, Tntr-un studiu f!cut 
in 2015-2016, prevestea о lips! 
a lucr!torilor medicali in Europa 
in 2020, cifrata la un milion de 
persoane", a mentionat liderul 
sindical.

Slndicatele 
din sanatate 
pun accentul 

pe resursele umane
Aurel Popovici a mentionat 

faptui c!, in conditiile Tn care 
exist! о criz! global! de lucr!tori 
medicali, e greu s!-i retii pe tinerii 
absolventi intr-un sistem cu salarii 
mici, cu conditii de munc! grele 
etc.

,,Ne ingrijoreaz! acest lucru si 
trebuie de intreprins ceva, ca tine
rii s ! doreasc! s ! r!man! in siste
mul nostru de s!n!tate. Motivul 
este c! ei au posibilitatea de a 
merge s! profeseze Tn alte t!ri, 
unde nivelul de salarizare e cu 
mult mai Tnalt si sistemul medical 
este mai dezvoltat", a spus acesta.

Strategia National! de S!n!- 
tate pentru anii 2022-2031 se va 
afla Tn dezbateri publice timp de 
о lun!, adic! pan! la finele lunii 
ianuarie curent, dup! care va fi 
prezentat Cabinetului de ministri, 
care urmeaz! s!-l aprobe.

Natalia HADARCA

Cetateanul $i iegea

Rubrica „Cetateanul $i iegea" vine Tn 
ajutorul cititorului nostru care cauta 
raspunsuri la Tntrebari de ordin juridic.
Continuam aceasta tradifie pentru ca 
cititorii care sunt ;i salariafi la diverse 
fntreprinderi sa nu se sirnta vulnera- 
bili din punct de vedere juridic fn fâ a 
ceior care Tncearca sa-i manipuleze.
La intrebarile primite la redac îe va 
raspunde Ion PREGUZA, expert in De- 
partamentul juridic al Confederatiei 
Nationale a Sindicatelor din Moldova,
Tn fiecare luni $i joi de la 14:00 pana 
la 16:00. Ne puteti contacta si la linia 
fierbinte 0-800-800-20.

Liber-profesionistii: 
concediul partial platit

Activez Tn calitate de executor judecatoresc de mai 
multi ani. Acum, ma aflu in concediul postnatal cu 
durata de 70 de zile calendaristice, care mi-a fost 
acordat Tn legatura cu unele complicatii la nasterea 
copilului. Doresc sa aflu daca, dupa expirarea conce- 
diului postnatal, voi avea dreptui la concediu partial 
platit pentru Tngrijirea copilului pana la varsta de trei 
ani cu achitarea indemnizatiei pentru aceasta perioa
da? Daca da, spuneti-mi va rog, care sunt conditiile 
pentru stabilirea indemnizatiei?

Vera Ciumac, Drochia

in conformitate cu art.1 din Legea nr. 489/1999 privind sistemul 
public de asigur!ri sociale (Tn redactia Legii nr. 257/2020), executorul 
judec!toresc face parte din categoria liber-prPfesipnistilor ce practi- 
c! activit!ti Tn sectorul justitiei.

In scopul asigur!rii protectiei sociale a familiilor cu copii si Tn con
formitate cu Legea nr. 315 din 23 decembrie 2016 privind prestatiile 
sociale pentru copii, Guvernul Republicii Moldova, prin Hot!rarea nr. 
1478 din 15.11.2002, a aprobat RegulamentuI cu privire la modul de 
stabilire si plat! a indemnizatiilor adresate familiilor cu copii (Tn con- 
tinuare -  Regulament).

Potrivit pet. 2 secund din Regulament Tn redactia Hot!rarii 
Guvernului nr. 940 din 22.12.2020, Tn cazul liber-profesionistilor ce 
practic! activitati Tn sectorul justitiei, la calculul stagiului de cotiza- 
re riecesar pentru stabilirea indemnizatiei lunare pentru cresterea 
copilului se includ perioadele pentru care a fost platit! taxa fix! a 
contributiilor.de asigur!ri sociale de stat obligatorii, stabilit! Tnce- 
pand cu 1 ianuarie 2021.

 ̂Incepand cu 7 ianuarie 2021, 
liber-profesionistul are dreptui 

la indemnizatie pentru cresterea copilului
Acelasi Regulament (pct.7 subpct.2), lit. D secund)) dispune 

c! Tn cazul liber-profesionistilor ce practic! activit!ti Tn sectorul 
Justitiei, care este persoan! asigurat!, indemnizatia pentru cresterea 
copilului se stabileste din ziua urm!toare datei expir!rii concediu- 
lui de maternitate. In acelasi timp, norma data dispune c ! liber- 
profesionistilor li se acord! dreptui la indemnizatia pentru cresterea 
copilului dac! confirm! stagiul necesar de cotizare f !r !  conditia 
afl!rii Tn concediu pentru Tngrijirea copilului pan! la Tmplinirea varstei 
de trei ani.

VenituI lunar asigurat pentru liber-profesionisti care practic! ac
tivitate Tn sectorul Justitiei, potrivit pet. 37 secund din Regulament, 
se determin! prin Tmp!rtirea 1/12 a taxei fixe a contributiei de 
asigur!ri sociale de stat stabilit! pentru anul corespunz!tor la cota 
tarifului contributiilor de asigur!ri sociale de stat obligatorii pentru 
angajatorii sectorului privat pentru aceasta perioad!. VenituI lunar 
asigurat determinat se include Tn calcul Tn lunile pentru care au fost 
pl!tite taxele fixe ale contributiei de asigur!ri sociale de stat obliga
torii stabilite Tncepand cu 1 ianuarie 2021.

Prevederile pet. 41 prim din Regulament stabilesc c! Tn cazul Tn 
care liber-profesionistul ce practic! activitate Tn sectorul Justitiei pe 
parcursul ceior 12 luni calendaristice premerg!toare lunii survenirii 
riscului asigurat nu a realizat venit asigurat din motiv de benefici- 
ere de indemnizatie de maternitate si/sau de indemnizatie pentru 
cresterea copilului, cuantumul urm!toarei indemnizatii pentru 
cresterea copilului se stabileste din baza de calcul Tn al c!rei temei 
s-a calculat aceast! indemnizatie pentru copilul precedent, inclusiv 
Tn cazul Tn care a beneficiat de anumite pl!ti unice pe parcursul peri- 
oadei luate Tn calcul.

Asadar, pornind de ia cele mentionate mai sus, precum si Tn con
formitate cu prevederile pet. 68 din Regulament, liber-profesionistul 
ce practic! activitate Tn sectorul Justitiei (inclusiv executorul Judec!- 
toresc) are dreptui la indemnizatie pentru cresterea copilului n!scut, 
Tncepand cu 1 ianuarie 2021, dac! Tntruneste conditiile de acorda- 
re a acesteia.
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Drepturi
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Angajatii din gospodaria 
locativ-comunala au о 
noua Conventie colectiva
Federatia Sindicatelor Lucratorilor 
din Sfera Deservirii Sociaie si Produ- 
cerii de Marfuri „Sindindcomservice" 
si Asociatia Patronala a Serviciilor 
Publice din Republica Moldova au 
semnat, recent, о noua Conventie co
lectiva (nivel de ramura) pentru anii 
2022-2026.

Conventia colectiva este actui juridic ce 
determina principiile generale de reglemen- 
tare a raporturilor de munca, sociaie §i eco
nomice intre salariati |i angajatori, condi îi- 
le generale de retribuire a muncii, garan^iile 
de munca §i inlesnirile angajatilor. De aseme- 
nea, aceasta determina drepturile, obligatii- 
le §i responsabilitatea par^ilor parteneriatu- 
lui social.

Facilitati de ordin social-Ш
economic pentru salariatii 
membri de sindicat

Obiectivele principale ale Conventie! sunt 
asigurarea, in cadrul dialogului social intre 
parti, a cresterji nivelului de trai al salariatilor 
si familiilor Lor prin reglementarea niye- 
lului de retribuire a muncii, tn functie de 
evolutia preturilor la marfuri si servicii, a ni
velului minim de existenta. Totodata, acestea 
vizeaza asigurarea plasarii m campul muncii, 
a echitatii sociaie, drept premise sigure de 
Tmbunatatire a activitatii unitatilor si de 
creare a conditiilor decente de munca pentru 
angajati.

In Conventie au fost incluse un sir de 
facilitati de ordin social-economic pentru 
salariatii membri de sindicat, cu privire la m- 
cheierea, modificarea si desfacerea contrac- 
telor colective de munca, formarea profesi- 
onala, timpul de munca si timpul de odihna, 
organizarea muncii si salarizarea, securitatea 
si sanatatea tn munca, protectia tinerilor si a 
femeilor.

Un loc important in Conventia colecti
va ?l are capitolul „Retribuirea muncii", unde 
se pune accent pe calificarea si complexita- 
tea mdeplinirii muncii ce stimuleaza salariatii 
sa corespunda aptitudinilor profesionale, 
iar angajatorii sa creeze locuri de munca 
decente si sa achite cursurile de formare 
continua. Totodata, masuri suplimentare 
sunt prevazute cu referire la tariful pentru 
categoria ! de calificare prin prisma dificulta- 
tilor ramurii gospodariei locativ-comunale, 
astfel ca intreprinderile sa fie orientate spre 
majorarea cuantumului garantat de salari-

zare cu adaugarea coeficientilor tarifari, de 
complexitate si calificare. Pledam pentru un 
salariu stabil, decent, pentru condifii de lucru 
care sa corespunda cerin^elor securitatii si 
sanatatii ?n munca.

■ f f - ' .Sa la rule decente 
si conditiile de munca bune, 

esentiale in document
Capitolul „Securitatea si sanatatea Tn 

munca" stabileste sarcinile de a avea struc- 
turi corespunzatoare domeniului mentionat, 
necesitatea efectuarii controalelor medicale 
si de a exista puncte medicale la Tntreprin- 
derile unde activeaza mai mult de 300 de 
angajati, precum si obligativitatea de ates- 
tare a locurilor de munca Tn corespunde- 
re cu normele de securitate si sanatate Tn 
munca. In acest sens, Tntreprinderile vor aloca 
anual resurse pentru ameliorarea conditiilor 
de munca, vor evalua riscurile, vor organiza 
din mijloacele proprii instruirea Tn domeniul 
securitatii muncii.

„Inlesniri si protectia sociala a salariatilor" 
este capitolul care permite sustinerea sa
lariatilor si a familiilor acestora Tn toate 
cazurile, cu atat mai mult cu cat situatia 
acestora este legata de producere. Iar 
capitolul „ParteneriatuI social. Raporturi- 
le partilor" prevede garantii ca angajatorul 
nu este Tn drept sa refuze negocierile co
lective la nivel de unitate cu reprezentantii 
salariatilor.

In urma eforturilor comune ale membri- 
lor Comisiei, au fost prevazute un sir de re- 
glementari suplimentare la raporturile de 
munca fata de cele prevazute Tn Codul muncii 
si de legislatia Tn vigoare: Tmbunatatirea 
conditiilor de munca si de salarizare, majo
rarea perioadei de concediu pentru unele ca- 
tegorii de angajati din ramura, concedii su
plimentare pentru unele situatii concrete, 
facilitati suplimentare pentru cei ce activea
za Tn conditii nefavorabile si altele.

Conventia a fost Tncheiata conform pre- 
vederilor Codului muncii, al Legii Sindica
telor, Legii Patronatelor, Conventie! 01M. 
TextuI integral al Conventie! este publicat 
Tn MO nr. 325-333 (8035-8043) din 31 de- 
cembrie 2021, dar va fi elaborata si о brosura 
a Conventiei, care va fi remisa fiecarui 
comitet sindical afiliat Federatiei Sindicatelor 
„Sindindcomservice".

Ana SELINA, prssedintele 
Federatiei Sindicatelor 

„Sindindcomservice"

Opinii

Congresul IV 
al CNSM, 
evenimentui anului

Cel mai important eveniment din anal acesta va fi, fdra indoiala, 
Congresul IV al CNSM, care urmeaza sa aiba loc in iunie 2022. La acest 
for se vor da aprecieri evolutiei miscdrii sindicale, vor fi adoptate docu- 
mente de baza privind strategia pentru urmatorii ani, vor fi discutate 
probleme actuate, stringente.

Am adresat liderilor sindicali ai federatiilor, precum si reprezentantilor 
CNSM din teritoriu, urmatoarele intrebari:

Ce asteptari aveti de la Congresul IV al CNSM?
Ce schimbari ati dori sa se produce Tn viata sindicala si Tn promo- 
varea drepturilor salariatilor, Tn lupta pentru aceste drepturi?
Cum credeti ca ar trebui sa fie reiatiiie sindicateior cu guvernarea 
si pentru ce forme de cooperare pledati?

Aurel POPOVICI, presedintele Federatiei Sindicale „SANATATEA":

„Avem asteptari mari de la urmatorul 
Congres: a venit timpul schimbarilor"

Avem asteptari mari de la urmatorul 
Congres, pentru ca Tntelegem cu totii ca a venit 
timpul schimbarilor Daca ne dorim schimbare, 

„ ca smdicalisti, avem nevoie de putere -  acea
putere care se construieste prin relationaiea cu 
alti oameni si care are la baza Tncrederea reci- 
proca si urmarirea unui scop comun.

Noi traducem acea putere prin sohdaritate 
care, pentru un sindicalist, Tnseamna о fortaI\ I 'r' . I capabila sa treaca dincolo de stereotipuri si de 

\  -\ I- ! ! i  prejudecati. Iarsolidaritatea este un ingredient 
i / — indispensabil, daca ne dorim о democratie sa- 

‘ • l .w  ..•«-Ж natoasa, una in caretoti lucratorii sa poatapar-
ticipa neTngradit la transformarea comunitatilor Sindicatele trebuie sa devina 
dm ce Tn ce mai agile si sa Tnvete sa se schimbe, pentru a face fata noiloi 
provocari. Este esentiala consolidarea puterii, astfel Tncat angajatorii sa res- 
pecte drepturile lucratorilor, sa respecte contractele colective si sa le ofere 
angajatilor remuneratia si conditiile de munca decente pe care le merita.

Este necesara reanimarea parteneriatului si a dialogului social, precum si о 
conlucrare mai intense cu comisiile parlamentare si cu reprezentantii guver- 
nului Tn ceea ce priveste initiativele legislative si proiectele Tnaintate.

Once criza, orice problema poate fi depasita doar prin dialog. Suntem 
convinsi ca vom putea face progrese doar daca vom cladi un dialog efici- 
ent, bazat pe respect reciproc si pe luarea in considerare a intereselor fieca-

Victor TALMACI, presedintele Federatiei „SINDICONS":

„CNSM are nevoie de un presedinte 
care cunoaste sindicalismul veritabil"

Mai Tntai de toate. sa nu sa se produce scin- x.
darea, or noi observam ca unele sindicate. dm 
sfera bugetara, deja о pregatesc, inclusiv aboi- 
deaza tendentios chestiunile esentiale legate 
de gestionarea patrimoniului smdical

in al doilea rand, asteptam sa se Tndepli- 
neasca deciziile organelor elective ale sindica
telor de ramura cu privire la propunerile de i 
maniere Tn conducerea CNSM, adresale Con- 
siliului General, care nu au fost examinate m 
mod intentionat.

La conducerea CNSM sa fie ales un 
presedinte care cunoaste sindicalismul veri- 
bil SI care a manifestat aptitudmi si calitati de lider al miscarii sindicale. si nu 
doar ca un specialist Tntr-un oarecare domeniu

Consolidarea siructurilor sindicale la nivel de ramuri ale economiei nationale 
si respectarea prmcipiilor federale, pentru a Tntari miscarea sindicala la nivel 
de Confederate

Pentru ca in viata sindicala sa se produca о schimbare, ar trebui sa ne mo- 
dernizam activitatile conform necesitatilor si cerintelor membrilor de sindi
cat. Sa avem cu ce motiva actualii membri si sa putem recrula membri not, 
mai ales din randurile tineretului. Sa Tncurajam oamemi ca ei sa poata sa lupte 
pentru dreptuiile lor, lar noi sa-i putem reprezenta Tn acest proces.

Relatiile sindicatelor cu guvernarea, Tn permanenta, ar trebui sa fie conform 
prevederilor Legii sindicatelor Conventiilor OIM lai pentru ca acestea sa fie 
respectate, trebuie sa ne conducem strict de principiile de baza ale parteneii 
atului social, consfintite In Codul muncii.
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»  CONSULTATII 6
EconomistuI

Prevederile legislatiei vizand 
salarizarea, in vigoare 
de la 1 ianuarie 2022

Ana MOLDOVAN U, 
. consultant superior 

Tn DepartamentuI 
protecfie 

social-economica 
al CNSM

1. Principalele modificari ale 
Legii nr. 270/2018 privind siste- 
mul unitar de salarizare m sectoral 
bugetar sunt:

• S-a modificat notiunea de 
baza „funcfie temporar absenta", 
dupa cum urmeaza:

- functie temporar absenta
-  functie al carei titular lipse^te 
de la lucru pe a perloada de pana 
la 60 de zile calendaristice in ur- 
matoarele cazuri: in caz de boala 
sau traumatism, concediu de 
studii, concediu neplatit, deta^a- 
re la alt loc de munca sau pe pe- 
rioada stabilita de legislatie in 
cazul concediului de maternita- 
te, cand salariatului i se pastrea- 
za locul de munca, iar raporturile 
de serviciu nu au fast suspendate;

• S-a introdus о notiune 
noua, „funcfie vacanta" -  functie 
libera, fara titular.

• S-a introdus un nou spor
- sporul de compensare pentru 
munca prestata m conditii de rise 
sporit pentru sanatate.

• S-a modificat modalitatea 
promovarii, a transferului si deta- 
sarii personalului:

- salariile de baza, in cazul pro
movarii, al transferului si detasarii 
personalului unitatilor bugetare, 
se stabilesc conform coeficientilor 
de salarizare pentru functiile re
spective, tinandu-se cont de 
treapta de salarizare;

- Tn cazul detasarii, personalul 
beneficiaza, pe langa salariul de 
baza, si de celelalte drepturi sa- 
lariale acordate personalului din 
unitalea bugetara In care a fost 
detasat;

- m cazul Tn care, Tn urma 
detasarii, salariul lunar stabilit este 
inferior celui de care a benefici- 
at pana la detasare, personalului 
detasat i se va piati diferenta de 
salariu.

• Salariatilor din unitatile bu- 
gelare, care la data de 1 decem- 
brie 2018 asigurau interimatui 
unei functii publice de conducere 
si la Tncetarea acestuia au revenit 
Tn functia exercitata anterior inte- 
rimatului, li se va achita diferenta 
de salariu. Diferenta de salariu se 
garanteaza Tn cazul Tn care salari
ile calculate sunt inferioare salari- 
ilor medii lunare calculate pentru 
functiile ocupate anterior asigura- 
rii interimatului unei functii publice 
de conducere.

• S-a majorat marimea minima 
a salariului lunar calculat, de la 
2200 de lei la 3100 de lei. Astfel, 
angajatii, al caror salariu calculat, 
cu durata normala a timpului de

munca, este mai mic decat 3100 de 
lei, vor primi diferenta dintre 3100 
de lei si salariul lunar calculat.

• S-au majorat clasele de sa
larizare pentru directori (sefi) ai 
institutiilor de Tnvatamant.

• S-au acordat clase suplimen-
tare de salarizare pentru functiile 
didactice de psihopedagog, pe- 
dagog logoped, psiholog din 
structurile de asistenta psihopeda- 
gogica. '

• S-au acordat clase suplimen- 
tare de salarizare pentru Serviciul 
Hidrometeorologic de Stat.

• S-au majorat clasele de sa
larizare pentru soferii din cadrul 
tuturor unitatilor bugetare.

• S-au majorat clasele de sa
larizare pentru judecatorii Curtii 
Constitutionale.

gimnazial, liceal si profesional 
tehnic;

-  personalul care, conform ane- 
xelor la Legea nr. 270/2018, se Tn- 
cadreaza Tn clasele de salarizare de 
la 1 pana la 25;

-  corpul de subofiteri din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne;

-  efectivul de soldati si sergenti 
din cadrul Ministerului Apararii;

-  consilierii pentru solutionarea 
contestatiilor din cadrul Agentiei 
Nationale pentru Solutionarea 
Contestatiilor, inclusiv directo- 
rul general si directorul general 
adjunct;

Tn marime de 2000 de lei
-  pentru personalul, inclusiv cu 
functii de demnitate publica, din 
cadrul Serviciului Protectie si Paza 
de Stat;

2. Prin Legea bugetului de stat 
pentru anul 2022:

a) Pentru calcularea, Tncepand 
cu 1 ianuarie 2022, a salariilor 
angajatilor din sectoral bugetar, Tn 
conformitate cu prevederile Legii 
nr. 270/2018 privind sistemul unitar 
de salarizare Tn sectoral bugetar, 
s-a stabilit valoarea de referinta Tn 
marime de 1800 de lei.

Prin derogare, s-au stabilit ur- 
matoarele valori de referinta:

in marime de 1400 de lei 
-  pentru persoanele cu functii 
de demnitate publica din cadrul 
autoritatilor/institutiilor finantate 
de la bugetui de stat, cu exceptia 
judecatorilor, a procurorilor, a in- 
spectorilor-judecatori, a secreta- 
rului general al Guvernului, a se- 
cretarului general al aparatului 
presedintelui Republicii Moldova, 
a secretarului general al Parlamen- 
tului, a secretarilor de stat, a di- 
rectorului Serviciului Fiscal de Stat 
si a directorului Serviciului Vamal, 
a sefilor si sefilor adjunct! ai 
oficiilor teritoriale ale Cancelari- 
ei de Stat, a consiiierilor pentru 
solutionarea contestatiilor;

Tn marime de 1900 de lei 
pentru:

-  personalul didactic, stiintifico- 
didactic si personalul de con
ducere din cadrul institutiilor de 
Tnvatamant, conducatorii (directori 
si directori adjuncti) institutiilor de 
educatie timpurie, de invatamant 
primar, gimnazial, liceal si pro
fesional tehnic, directorii/direc- 
torii adjuncti ai altor institutii de 
Tnvatamant decat cele de educatie 
timpurie, de Tnvatamant primar.

Tn marime de 2500 de lei
pentru:

-  judecatori (cu exceptia ju
decatorilor din cadrul Curtii Con
stitutionale, al Consiliului Superior 
al Magistraturii si al Curtii Supreme 
de Justitie), procurori, inspectori- 
judecatori, inspector! din cadrul 
Inspectiei procurorilor;

-  personalul, inclusiv cu functii 
de demnitate publica, din cadrul 
Serviciului de Informatii si Secu- 
ritate, ai Centrului National Anti- 
coruptie, al Autoritatii Nationale 
de Integritate si ai Serviciului Pre- 
venirea si Combaterea Spalarii 
Baniior;

-  personalul, inclusiv cu functii 
publice de conducere, din cadrul 
Autoritatii Aeronautice Civile;

Tn marime de 2600 de lei -  
pentru judecatorii din cadrul Con
siliului Superior al Magistraturii si 
al Curtii Supreme de Justitie;

Tn marime de 3000 de lei -  
pentru judecatorii din cadrul Curtii 
Constitutionale.

b) Pentru acordarea premiului 
anual pentru rezultatele activitatii 
Tn anul 2021, Tn cazul neachitarii 
acestuia de catre unitatile buge
tare Tn anul 2021, sunt prevazute 
592 min. de lei. Repartizarea 
acestor alocatii autoritatilor pub
lice se va efectua Tn baza hotarari- 
lor de Guvern. ,

3. Prin Hotararea Guvernului 
nr. 458 din 29.12.2021 privind 
aprobarea cuantumului salariului 
mediu lunar pe economie, s-a sta
bilit salariul mediu lunar pe econo
mie, prognozat pentru-anul 2022, 
Tn marime de9900 de lei.

AvocatuI

Angajarea 
dupa absolvire

Copilul meu in curand va finaliza studiile cu finantare 
de la bugetui de stat la Universitatea de Stat de Medicina 
si Farmacie. Este adevdrat ca trebuie, in mod obligatoriu, 
sd lucreze timp de cel pufin trei ani dupa absolvire acolo 
unde va ft repartizat de Ministerul Sanatafil? Va beneficia 
el in аца caz de anumite inlesniri? Ce se intampla dacd 
refuza sd lucreze conform repartizdru?

Valeria S.. mun. Chisinau

Mai Tntai de toate, trebuie 
men îonat faptui ca, potrivit 
prevederilor Legii ocrotirii sa- 
natatii, exerci îul profesiunilor 
medico-sanitare §i farmaceuti- 
ce este autorizat titularilor unei 
diplofne, unui atestat sau certi- 
ficat eliberat de о institu îe de 
Tnvatamant superior sau mediu 
de specialitate respective din 
tara ori din strainatate. Exerci- 
tiul profesiunilor medico-sani
tare §i farmaceutice poate fi in
dependent (activitate prdfesi- 
onala Tn domeniul sanatatii, Tn 
una dintre formele de organi- 
zare prevazute de Legea ocro
tirii sanatatii) sau Tn calitate de 
angajat la un prestator de servi- 
cii medicale sau farmaceutice.

Lucratorilor medico-sanitari 
| i  farmaceutici li se stabilesc Tn- 
lesniri, conform legislatiei Tn 
vigoare.

Absolvent!! studiilor postu- 
niversitare de rezidentiat §i ai 
Tnvatamantului profesional teh
nic postsecundar si post- 
secundar nontertiar medical 
§i farmaceutic care, imediat 
dupa absolvire, se angajeaza 
conform repartizarii Ministeru
lui Sanatatii sau exercita inde
pendent profesiunea de medic 
Tn una dintre formele de orga- 
nizare a activitatii profesionale 
prevazute de legea sus-mentio- 
nata Tn ora§e §i sate, inclusiv din 
componenta municipiilor Chisi
nau §i Balti, cu exceptia celor- 
lalte teritorii ale municipiilor re
spective, Tn primii trei ani de ac
tivitate beneficiaza din bugetui 
de stat, prin intermediul pre- 
statorului respectiv de servi- 
di medicale si farmaceutice, de 
dreptul la:

a) compensatie a cheltuieli- 
lor pentru Tnchirierea locuintei 
sau la locuinta gratuita acorda- 
ta de autoritatea administratiei 
publice locale;

b) о indemnizatie unica Tn 
marime de 120 de mii de lei 
pentru medici si farmacisti si 
de 96 de mii de lei pentru per
sonalul medical si farmaceutic 
cu studii profesionale, care se 
achita Tn trei rate egale, a cate 
40 de mii de lei si, respectiv, a 
cate 32 de mii de lei, dupa expi- 
rarea prime! luni de activitate si, 
ulterior, la finele fiecarui an de 
activitate; ,

c) compensare lunara a cos-
tului a 30 kW/ora de energie 
electrica §i compensare anuala 
a costului unui metru cub 
de lemne §i al unei tone de 
carbuni, inclusiv Tn cazul Tncal- 
zirii cu gaze. i

Absolventii studiilor post- 
universitare de rezidentiat' 'si

ai Tnvatamantului profesional 
tehnic postsecundar si postse
cundar nontertiar medical si far
maceutic care si-au facut studio 
ile Tn baza de contract benefici
aza de indemnizatiile si Tniesni- 
rile enumerate mai sus Tn cazul 
Tn care se angajeaza Tn campul 
muncii Tn baza repartizarii Minis
terului Sanatatii si activeaza res- 
pectand termenul si conditiile 
obligator!! stabilite prin lege.

Pentru distinctie Tn exercitiul 
profesiunii lucratorii din dome
niul ocrotirii sanatatii trebuie sa 
primeasca recompense conform 
legislatiei Tn vigoare.

Dar sunt stabilite §i unele 
conditii obligatorii. Medicii si 
farmacistii admisi la studii de 
rezidentiat cu finantare de la 
bugetui de stat Tncheie cu Mi
nisterul Sanatatii un contract 
privind instruirea Tn cadrul studi
ilor de rezidentiat si plasarea Tn 
campul muncii, conform reguia- 
mentului aprobat de Guvern.

Dupa absolvirea studiilor, 
medicii, farmacistii si lucrato
rii medical! cu studii medii sunt 
obligati sa activeze cel putin trei 
ani conform repartizarii Minis
terului Sanatatii. La repartizarea 
medicilor de familie se tine cont 
de rezultatele concursurilor de 
atribuire a practicildr medicului 
de familie.

Nerespectarea termenului de 
trei ani de activare conform re
partizarii, neTncadrarea la studii 
de rezidentiat Tn Republica 
Moldova, precum si nerespecta- 
rea, de catre medicii si farmacistii 
admisi la studii de rezidentiat cu 
finantare de la bugetui de stat, 
a clauzelor contractului privind 
instruirea Tn cadrul studiilor de 
rezidentiat si plasarea Tn campul 
muncii, Tncheiat cu Ministe
rul Sanatatii, presupun restitu- 
irea costului studiilor superioa- 
re Tn domeniul medical 5i far
maceutic si a costului studiilor 
de rezidentiat, finantate de la 
bugetui de stat, conform calcu- 
leior Ministerului Sanatatii.

■Impotriva persoanelor care 
nu respects conditiile date 
§i refuza benevol sa restitu- 
ie costui studiilor, sunt Tnainta- 
te cereri de chemare Tn judecata 
privind Tncasarea silita a acestor 
sume, fiind obligati sa achite su- 
plimentar §i cheltuieliie de jude
cata.
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Prevedere noua

Dreptul la pensie 
pentru stagiu
De la 1 ianuarie curent, a fost in- 
trodusa о noua categorie de pensie 
- pensia anticipata pentru cariera 
lunga. Aceasta se acorda persoa- 
nelor care au realizat о activitate 
m munca mai mare decat stagiul 
necesar prevazut la pensiile pentru 
limita de varsta. Asta mseamna ca, 
mcepand cu prima zi a anului cu
rent, varsta standard de pensioner 
re pentru barbafi va fi de 63 de ani, 
iar stagiul complet de cotizare - de 
34 de ani. Pentru femei, varsta 
standard de pensionare de 63 de 
ani va intra Tn vigoare de la 1 iulie 
2028, iar stagiul complet de coti
zare de 34 de ani va intra in vigoare 
pe 1 iulie 2024.

Formula de indexare, 
revizuita

A fost revizuita si formula de indexare 
a pensiilor. Indexarea se va face о data pe 
an, la 1 aprilie. De asemenea, este prevazut 
si un coeficient de majorare a pensi
ilor, Tn valoare de 50% din cresterea 
economica reala pentru anul pre
cedent, care va fi acordat la data de 
1 aprilie, Tn suma fixa. Totodata, va fi revi
zuita si modalitatea de stabilire a pensiei 
minime. Cuantumul pensiei minime va fi 
stabilit anual de catre Guvern, valoarea 
acestuia urmand sa fie cel putin egala cu 
cea din anul precedent.

Casa Nationals de Asigurari Sociale 
(CNAS) informeaza ca pensia anticipata 
pentru cariera lunga se acorda de la data 
depunerii cererii, termenul de examinare a 
acesteia fiind de 60 de zile de la data depu
nerii Tmpreuna cu toate actele necesare.

„Mai informam ca, pensiile pentru limita 
de varsta se acorda Tn baza cererii res
pective, prin adaugarea perioadelor ne- 
contributive asimilate si a celor contributi- 
ve realizate ulterior", mai precizeaza sursa 
citata.

La procedura de pensionare anticipa
ta nu se vor lua Tn calcul anii de studii, de 
armata sau concediul de Tngrijire al copi- 
lului, prevederi ce au starnit nemultumiri

-----Foto: Nicu BTnzari
printre deputati-si societatea civila. intr-un 
interviu, ministrul Muncii si Protectiei So
ciale, Marcel Spatari, explica acest fapt,

9 9 , .So nu ne pomenim 
ca mai mult de jumatate 

din cereri sunt 
pentru pensie anticipata
„Acest mecanism de pensionare an- 

tidpata are scopul de a remunera, de a 
recunoaste pe cei care au muncit. Cariera 
lunga Tnseamna ca ai muncit mult timp. 
Barbatii care au muncit 39 de ani cred ca

, in vigoare
au dreptul sa iasa la pensie un pic mai 
devreme, mai repede decat cei care nu au 
muncit la fel de mult. Vrem sa fim prudenti. 
Nu este exclus ca pe viitor sa includem 
anumite perioade Tn stagiul eligibil pentru 
pensionarea anticipata. Nu trebuie Tnsa sa 
о facem amatoriceste, ca deschidem toate 
portile din start si sa descoperim ca de fapt 
nu este sustenabil si Tntr-un an sa Tnchidem 
asa cum s-a Tntamplat Tn 2017. Este bine sa 
deschidem dreptul si apoi sa ajustam para- 
metrii ca sa vedem daca 10, 20% de pensi- 
onari merg pe pensia anticipata. Sa nu ne 
pomenim ca mai mult de jumatate vin pe 
pensie anticipate'', a spus Marcel Spatari.

Opinia CNSM
Contactat de „Vocea poporului", Sergiu 

Sainciuc, vicepresedinte al Confederatiei 
Nationale a Sindicatelor din Moldova, a 
mentionat ca aceasta modificare este un 
prim pas pe care Tl saluta, Tnsa urmeaza si 
alte modificari de Tmbunatatire a normei 
legale.

,,Ar fi bine ca Tn stagiul pentru femei sa 
fie inclusi cel putin trei ani din concediul 
pentru Tngrijirea unui copil. Atunci ar fi echi- 
tabil", ne-a spus Sergiu Sainciuc. Revizuire 
la care sindicatele vor insista pe parcurs.

Conform regulii actuale, potrivit CNAS, 
pentru anul curent ar fi sa iasa la pensie an
ticipata patru mii de cetateni. Totusi, minis
trul Muncii si Protectiei Sociale nu exclude 
ca, Tn urma unor discutii si, poate, amenda- 
mente, acest numar ar putea fi marit pana 
la 6-8 mii de pensionari.

Solutie
mtiimmmHmemema m e m e m im m тшштвшш^яшшшшяк

Angajatii din domeniul constructiilor 
vor avea salarn mai mari

incepand cu luna ianuarie 
2022, angajatii din constructii 
vor primi un salariu mediu mai 
mare. Acesta va fi de 14.359 de 
lei, adica cu 3.402 lei mai mult 
fata de anul 2021. Iar salariul 
minim a fost stabilit in marime 
de 5.000 de lei, cu 1185 de lei 
mai mult decat salariul minim 
anterior, care era de 3.815 lei. 
Salariul se apljca pentru toti an- 
gajatorii si salariatii din ramura, 
indiferent de apartenenta la pa- 
tronat sau sindicat.

Salariul a fost stabilitTn baza Acor- 
dului de modificare a Conventiei 
Colective Tn ramura constructiilor 
pentru anii 2018-2022, semnat 
recent, Tn sedinta Comisiei de ramura 
pentru consultari si negocieri colec
tive Tn domeniul constructiilor. Do- 
cumentul a fost semnat de catre vi- 
cepremierul Andrei SpTnu, ministru 
al Infrastructurii §i Dezvoltarii Regi- 
onale, si partenerii sociali: Federatia 
Sindicatelor din Constructii si In
dustrie Materialelor de Constructii 
„SINDICONS", Tn persoana preje- 
dintelui Victor Talmaci, Federatia Pa- 
tronala a Constructorilor, Drumari- 
lor ?i a Producatorilor Materiale

lor de Constructie „CONDRUMAT" 
(Pavel Caba) si Federatia Patrona- 
tului din Constructii si Produce- 
rea Materialelor de Constructie 
„FPCPMC" (Marin STrbu).

Potrivit presedintelui „SINDI
CONS", Victor Talmaci, semnarea 
acestui acord reprezinta un prim 
pas si о deblocare a problemei. „Nici 
aceasta cifra nu este una reala, daca 
am lua Tn calcul situatia per ansam- 
blu si preturiie din tara. E depasita. 
E mult pentru cel care da, nu si 
pentru cel care primeste. Noi acum 
nu am stabilit un salariul real, doar 
am deblocat situatia care a fost. Am 
simtit si sustinere din partea minis-

terului de resort, о atitudine si vointa 
politica pentru a merge Tnainte, ceea 
ce nu am simtit Tn report cu vechea 
guvernare", a mentionat pentru 
„Vocea poporului" Victor Talmaci.

tn opinia presedintelui „SINDI
CONS", chiar daca a fost semnat 
acest acord de majorare a salariu- 
lui, lucrurile nu se opresc aid. A fost 
deja trimisa о alta scrisoare catre mi- 
nisterul de resort cu propunerea de 
a stabili deja salariul minim de sase 
mii de lei. „Nici acesta nu corespun- 
de realitatii, dar reiesim din ce putem 
pe moment. De altfel, sindicatele 
sunt mereu Tn discutii cu autoritatiie, 
pentru a veghea cum se respec-

ta toate angajamentele asumate 
Tn Conventia colectiva Tn ramura 
constructiilor, venim mereu cu pro- 
puneri de Tmbunatatire a acesteia la 
capitolul salarizare, securitatea si sa- 
natatea la locul de munca etc. An- 
gajatorii mereu se plang ca nu au 
forta de munca suficienta, califica- 
ta. Dar de ce nu au, de ce pleaca 
lumea? Priri actiunile noastre, nu 
urniarim decaf sa oprim асей exod. 
Dorim ca oamenii sa vrea sa ramana 
Tn tara, sa avem salarii decente, 
locuri de munca si siguranta Tn ziua 
de maine. Pana la urma, acesta si 
este rolul parteneriatului social, nu 
doar sa semnam ceva si cu asta am 
terminat. Acum, ne dorim sa moni- 
torizam implementarea Tn practice a 
acestor prevederi. Cu parere de rau, 
Tnsa, unii agenti economici motivea- 
za ca nu sunt membri ai sindicatu- 
lui, patronatuiui si aceasta prevede
re nu se rasfrange asupra lor. Gresit. 
Conventia colectiva prevede clar ca 
minimul stabilit trebuie respectat 
de toti, nu conteaza ca esti membru 
al patronatuiui sau al sindicatului", 
a mai spus Victor Talmaci.

Pagina realizata 
de Galina MUNTEANU

Anunt
Oirecfia inva^amant 

Leova anunta concurs 
pentru functia vacanta 
de director al scolii 
primare Baius si pre- 
lunge$te cu 30 de zile 
concursul pentru ocu- 
parea func îei vacante 
de director la urma- 
toarele institufii de 
Tnvatamant: gimnaziul 
„Mihai Viteazul", $coala 
primara Sarata Raze$i; 
$coala primara Be$te- 
mac.

ШШШ.

suplimentare

di-leova.md, 
tel: 067700077.
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Concurs

Scrisoare catre 
Mos Craciun

Scrisorile copiilor saiariatilor 
membri ai Federatiei Sin- 

dicatelor din Comunicatii au 
ajuns la destinatie, adica la 
Mos Craciun. fnsa dupa ce le-a 
citit, bunul Mos le-a expediat 
la sindicate pentru a fi premiati 
autorii ravaselor deosebite. 
Asadar, la FSCM au ajuns 395 
de scrisori ale caror autori sunt 
copii cu varsta cuprinsa Tntre 6 
si 16 ani. In acestea copiii si-au 
exprimat doti.ntele, gandurile 
$1 sperantele.

Juri'jl a avut de efectuat о munca 
giea pentru a selecta cele mai in- 
genioase mesaje, mai ales ra toate 
le erau pe plac. Insa, dupa dezba- 
teri Tndelungate, au fost desemnati 
castigatoni locurilor premiante. 

lata invingatorii concursului. 
Categoria de varsta 6-9 ani: 

Locul I -  Ciobanu Pavel, 8 ani, Centru 
de Telecomunicatii Balti,
Locul II -  BTnzari Gabriela, 9 am, 
Agentia Servicii Publice (ASP),

Locul III -  Miron Alexandra, 6 ant,

Categoria de varsta 10-13 ani: 
Locul I -  Stic! Laurentiu. 12 ani, 
CNAM,
Locul II -Ostrovari Laurentia, 11 ani, 
Centrul de Posta (CP) Soldanesti; 
Locul III - Matcin David. 11 am.

Categoria de varsta 14-16 ant 
Locul I -  Zincenco Sergiu, ASP, 
15 ani;
Locul II -  Matcina Antonina, 15 ani,

Locul III -  Utica Marionela, 16 ani, 
CP laloveni.
Premiu special -  Birsanu Anisoara,
13 ani, CP Balti.

m i- i f»™ ( •  'Anisoara Birsanu i

,,Nu dorim cadouri scumpe,
Nu dorim daruri multe,
Ne dorim doar sanatate,
Pe ce-i dragi s-avem aproape, 
Sa-i imbratisam cu drag 
Si sa-i sdrutam in prag,
Sa ne intalnim la masa 
Fara mdstile pe fata.
Si sa ne uram de bine 
Pentru anul care vine".

Laurentiu Stici

„Probabil e ultima scrisoare pe care ti-o 
scriu, la anul voi fi mare de tot.

Tie iti doresc multa sanatate si putere 
pentru a aduce bucurii miilor de pici care te 
asteapta. Pentru mine se deschide de acum 
incolo о alta lume, nu de vis, dar la fel de fru- 
moasa si captivantd. Datoritd tie, am avut 
cele mai frumoase sdrbdtori de Craciun, 
care vor fi refugiul gdndurilor atunci cdnd voi 
vrea sd md intorc in copildrie, deoarece copi- 
Idria poate dura toatd viata, trebuie doar sd 
vrei".

Sergiu Zincenco

oscult p d Z tii T s d V Z l“!e7u°tat̂ bw^^^^
m-ai sfatuit la ultima intalnire. *  cum

^^ °̂ceea, anulacestaas dorixn -
bdtorilor de iarnd о minune Si
fie о surioard sau un frdtior in  «c# '"ffune imi doresc sd

Gabriela Binzari

Y n u l ace^a am fost un copii cummte, responsabil si silitor. Am

ш ш т ш щ

obfectede lux, dar te год, dacd о sd treci pe la mine, sa-mi adua 
sevalet pentru picturd sau о enciclopedie.

Te imbrdti?ez dulce si te dobor cu pupici . ostrovari

Horoscopul saptamanii

V

/-

я г

BERBEC
Lasati-va ghidat de intuitie. lar principalul lucru de care 
trebuie sa tineti cont este sa nu insistati. Aveli curaj 
sa priviti la dvs., cel de ieri, pentru ca acum aveti alle 
resurse la Tndemana si stiti sa rezolvati situatiile de odi- 
nioara cu care v-a î confruntat.

TAUR
Nu ajunge doar sa visa î pana departe, sa arunca î In 
Univers dorintele si planurile dvs. si apoi sa sta î pasiv 
sa se materializeze. Cadru astral bun pentru a va baza 
pe propriile forte, pe abilitatile si cunostintele pe care le 
detineti, pentru analiza, pentru planificare.

GEMENi
Suntefi plin de energie si convingator. Daca vede î ca о 
veche promisiune nu se mai materializeaza, poate ar fi 
bine chiar sa va luati gandul de la acel plan. E semn ca 
nimeni nu are interesul sa va ajute, iar dvs., singur, mo- 
mentan, nu puteti trece la etapa urmatoare.

RAC
Sunteti in plin pmces de crcatie a unui oroiect de la 
care aveati mari asteptari, dar ceva se opreste. Trebuie 
sa stati pe loc, ceea ce devine frustrant pentru un om; 
Jnflacarat, dar vocea interioara va atrage atentia ca in- 
vesti î prea multa energie Tntr-o directie care nu e cear 
mai adecvata.

LEU
Sunteti tentat sa faceti tot felul de comparatii care, 
oricum â i aranja lucrurile, ies Tn defavoarea dvs. Cel 
de alaturi are mai mult succes, e mai norocos, dar nu, 
opri î-va din analize si descoperifi ca nici dvs. nu sunteti 
mai prejos decat cel cu care va masurati fortele.

FECIOARA
Sunteti intr-o pasa cam pesimista In care, oricum ati 
privi lucrurile, nu vedeti nimic bun tn ele. Exagerati 
totusi gravitatea situatiei, va faceti prea multe griji 
pentru nimic. Nu prea sunteti cu gandul la servidu, nu 
este о per-oada potrivita pentru idei marete sau decizii 
majore.

b a l a n j A
V-ati detasat de о sitjatic si descoperit; ca nu va 
mai atrage. E ca si cum ati uitat pe cineva, ati parasit 
о actiune de la care va trageati energia candva. Este 
timpul sa faceti schimbari tn ceea ce priveste stilui de 
viata, fie ca este vorba desp^e miscare, despre a acorda 
mai mult timp unor hobby-uri.

SCORPION
Uneori, a fi om matur nu e cel mai mare atu, pentru ca 
varsta va face sa priviti luciuriie doar diptr-o perspec- 
tiva giava, cea a responsabilitatilor. On. tn situatia de 
fata, nu de griji e nevoie, ci de о usoara indiferenta, ca 
sa nu mai puneti totui sub semnul tntrebarii.

SAGETATOR
Ati Impartasit candva un secret unei persoane care nu 
a stiut sa fie discret §i se pare ca a tmpanzit taina peste 
tot. Nu va speriati, chiar daca acum stie toata lumea ce 
aveati de gand sa faceti, mai bine v-ati apuca de treaba 
si ati pune tn practice ceea ce era doar un vis.

CAPRICORN
Lucrurile s-au schimbat, nu mai merg tn direcfia pe care 
о stiati si sunteti un pic luat prin surprindere, mai ales 
daca nu sunteti genul de om care adora noutatea. Este 
timpul sa va ganditi la nevoile celor dragi, la cum afi 
putea sa le tmbunatatiti viata.

VARSATOR
Va comportati ca tn povestea cu drobul de sare. Ati 
transformat un banal motiv de stres tntr-o problema 
mult mai grava decat este si vorbiti lumii numai despre 
ea, ca si cum ar fi cea mai mare povara a momentului. 
Aspecte frumoase se tntrevad tn sfera sociaia.

PE§TI
Aveti alaturi о persoana cu un caracter rebel, mult prea 
energica ?! stresanta, pentru un om calm ca dvs., dartn 
loc sa va enervati, ati putea sa va folositi de energia sa 
debordanta. Daca nu aveti aceeasi energie, lasati-l pe 
el sa fie motorul care duce tn spate masinaria pe care о 
conduceti, de fapt.
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