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NOTĂ INFORMATIVĂ 

privind realizarea Planului de activitate al Consiliului General  

al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice 

 (octombrie 2020 – mai 2021) în contextul priorităților strategice ale FSCRE,  

aprobate de Congresul VII 

 

 

Pe parcursul perioadei de după Congresul VII, al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din 

Industria Chimică și Resurse Energetice (FSCRE), octombrie 2020 – și până la momentul actual, 

Consiliul General al Federației și-a desfășurat activitatea în conformitate cu Statutul FSCRE, avînd ca 

bază  Strategia aprobată de către Congres pentru următorii cinci ani, în condițiile adaptate la situația de 

urgență în sănătate publică în legătură cu pandemia COVID -19, care este și în prezent, activînd 

preponderent de la distanță. 

Am trecut cu toții o perioadă dificilă nu numai în Republica Moldova, dar și la nivel global, fiind  

impuși de situație să ne adaptăm din mers la noua stare de lucruri  și să găsim noi metode și forme de 

activitate și realizare a obiectivelor trasate. 

Federația și-a onorat obligațiunile și angajamentele statutare față de membrii de sindicat, 

protejarea membrilor de sindicat rămânând a fi un obiectiv principal și o prioritate pentru toate 

organizațiile sindicale membre. 

Conform datelor statistice la 01.01.2021 FSCRE întrunește în rândurile sale 6681 membri de 

sindicat din cadrul a 19 organizații sindicale primare, rata de sindicalizare constituind 98%. Tinerii cu 

vîrsta de pîna la 35 ani alcătuiesc 1313 membri de sindicat, sau 20 %, femeile alcîtuiesc 1838, sau 27%, 

din numîrul total de membri de sindicat.       

Dinamica numărului total al membrilor de sindicat al FSCRE, în anul 2020, spre deosebire de 

2019, s-a dovedit a fi în creștere, dar totodată avem înregistrate cazuri de retragere din sindicat a 

angajaților cu statut de pensionar.  

Menţionăm ca obiectivul vizînd recrutarea membrilor de sindicat, motivarea apartenenței la 

sindicat şi extinderea influenţei sindicale, rămîne unul prioritar în  activitatea FSCRE. 

Pe parcursul perioadei de raportare FSCRE a acordat ajutor metodologic și consultativ în 

procesul de constituire a două organizații sindicale primare noi formate. Astfel în conformitate cu 

prevederile statutare ale FSCRE și a legislației în vigoare: 

 la 5 februarie 2021, a fost întemeiată Organizația Sindicală Primară a 

Angajaților Societății cu Răspundere Limitată „ANEN GAZ SERVICE”, cu un efectiv sindical de  

10 membri; 

 la 02.02.2021, a fost întemeiată Organizația Sindicală Vestmoldtransgaz SRL, cu efectiv  

sindical de 26 membri. 

Respectiv, problema motivării apartenenței la sindicat și menținerea membrilor de sindicat 

existenți impune organelor sindicale de toate nivelurile din cadrul FSCRE, să atragă atenția acestui 

domeniu de activitate sindicală.  

Conform prevederilor statutare, Federația se angajează să atingă scopurile prin:  

 apărarea libertății sindicale și a dreptului salariaților de a întemeia organizații sindicale și  

de a se asocia în sindicate pe principii benevole;  

 promovarea și organizarea de schimburi de experiență cu alte organizații sindicale din  

țară și/sau peste hotare,  

 asistenței juridice și apărarea intereselor colective și individuale ale membrilor de  

sindicat, etc. 
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În perioada de referință din cauza pandemiei în cadrul FSCRE, au fost desfășurate mai puține 

activități de instruire și informare relativ cu 2019, orientate spre informarea  membrilor de sindicat cu 

diverse tematici: 

 cadrul legislativ și normativ privind relațiile de muncă; 

  egalitatea de gen și  reconcilierea vieții profesionale cu cea de familie;  

 sănătatea și securitatea la locul de muncă;  

  modificările legislației privind prestațiile de asigurări sociale,  

 managementul sindical al OSP; 

 negocierea contractului colectiv de muncă,  

 modificări și completări la Codul Muncii etc.           

 

Activități sindicale desfășurate de FSCRE în perioada anului 2020 

(dar care nu au fost incluse în Raportul de activitate de la Congresul VII) 

 

La 25 februarie  2020, FSCRE a organizat seminarul informativ cu genericul: „Modificările 

actuale ale legislației și impactul acestora asupra membrilor de sindicat”. Activitatea a avut drept 

scop aprofundarea cunoștințelor privind actele legislative și normative care reglementează activitatea 

sindicală, dezvoltarea competențelor liderilor și activului sindical și promovarea drepturilor membrilor 

de sindicat. 

 În calitate de formatori: Ilona JOSANU, lector universitar USM, magistru în Drept și  

Ion Preguza, Departamentul Juridic al CNSM au informat liderii sindicali prezenți la activitate despre: 

 Modificările aduse legislației muncii privind modul de atragere a salariatului la 

răspundere;  

 Încetarea raporturilor de muncă din iniţiativa angajatorului;  

  Garanţiile oferite membrilor de sindicat la încetarea relaţiilor de   

muncă din iniţiativa angajatorului.   

La 20 august 2020, în format on-line prin platforma Zoom FSCRE a organizat 

seminarul ,,Protecția social economică a salariaților, factor important în activitatea sindicală”. 

Formatorul seminarului - Liuba Rotaru, președintele CF al CNSM, a informat participanții despre 

modificările în cadrul legislativ al Republcii Moldova referitor la protecția social-economică a 

salariaților, axându-se pe o serie de subiecte, cum ar fi reexaminarea pensiilor, stabilirea pensiilor pentru 

limita de vîrstă, de dezabilitate, de urmaș și a altor categorii de pensie, acordarea indemnizațiilor în cazul 

decesului unuia dintre soți,  acordarea indemnizațiilor, ajutoarelor, alocațiilor si a altor presțatii sociale. 

 În perioada 06 august – 11 septembrie 2020, FSCRE a desfășurat concursul de desen pentru 

copiii membrilor de sindicat cu genericul: „Medicul – prin ochii unui copil” cu categoriile de vârstă: 

7 - 10 ani,  11 - 13 ani, 14 - 16 ani.  

La concurs au fost prezentate 163 de lucrări ale copiilor și evaluate în conformitate cu 

,,Regulamentul cu privire la organizarea  concursului de desen al copiilor membrilor de sindicat din 

cadrul organizațiilor sindicale primare membre ale FSCRE”.  Toate lucrările copiilor au fost expuse în 

cadrul unei expoziții în holul CNSM.  

Toți copiii participanții  și  învingătorii  concursului  au fost nominalizați cu Diplome, Diplome 

de participare și cadouri de preț.  

 La 25 septembrie 2020, FSCRE a organizat seminarul cu genericul „Căpătarea de noi abilități 

profesionale în relațiile de muncă la etapa actuală”. 

Formatorul seminarului - Ilona Josanu, a informat participanții despre modificările curente 

aduse Codului Muncii, prin adoptarea Legii nr.69 din 21.05.2020, organizarea și sarcinile de bază în 

activitatea personalului din domeniul resurse umane în condițiile actuale ale pieții muncii din Republica 
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Moldova, particularitățile legislative legate de munca la distanță, munca la domiciliu în condiții de 

pandemie și relațiile de muncă în condițiile actuale de stare de urgență în sănătate.  

La seminar au participat președinții organizațiilor sindicale membre ale FSCRE și specialiștii  

din domeniul resurse umane din cadrul întreprinderilor din ramură. 

Restricțiile impuse de situația epidemiologică n-au pemis de a desfățura în anul 2020 activități 

în masă. Nu a fost posibil de a desfățura nici tradiționalele competiții sportive, din cadrul organizățiilor 

sindicale membe și a Spartachiadei FSCRE.  

Ca eveniment sportiv a fost organizat la 27 septembrie 2020 în ,,Săptămâna europeană a 

sportului – Sport Fest”, un turneu amical la volei masculin și feminin între echipele FSCRE și Federația 

Sindicală  „SĂNĂTATEA”, la Casa de odihnă „Camping” din oraşul Vadul-lui-Vodă, la care a participat 

echipa masculină din cadrul SRL ,,Moldovatransgaz” și echipa femenină din cadrul ,,Chișinău-Gaz”.  

Echipele participante au fost menționate cu diplome, cupe, medalii și premii bănești. 

Anul 2020 a fost unul semnificativ, prin desfășurarea Congresului VII al FSCRE și aniversarea  

a 75 de ani de la fondarea sindicatului de ramură. La Congresulul din 16 octombrie 2020  a fost aprobat 

Statutul FSCRE în redacția noua și Strategia, care include un șir de obiective ale Federației pentru 

urmtorii 5 ani. 

Obiectivele strategice principale ale FSCRE sunt:  

 reprezentarea, promovarea, apărarea drepturilor și intereselor membrilor de sindicat;  

 consolidarea dialogului social care să conducă la soluționarea problemelor cu care se 

confruntă salariații;  

 garantarea democrației sindicale, libertății de acțiune și opinie a tuturor organizațiilor 

sindicale membre; 

 creșterea nivelului profesional a liderilor și membrilor de sindicat; 

 mărirea numărului de membri de sindicat.  
securitatea și sănătatea în muncă;  

 negocierea măsurilor de protecție socială suplimentare în cadrul convenției ramurale și 

contractelor colective de muncă; 

Cu Aniversarea a 75 ani de la fondarea sindicatului de ramură, în anul 2020  Biroul Executiv al 

FSRE, a pimit Hotărârea de a decerna cu Diplome de Merit organizațiile sindicale primare, partenerii 

sociali din ramură,  veteranii sindicaliști cu stagiu sindical mai mare de 20 de ani.   Distincțiile de onoare, 

pentru merite deosebite în promovarea eficientă a Dialogului social, negocierilor colective, participarea 

activă în activitățile sindicale, proiectele sindicale, au fost înmînate în cadrul ceremoniei festive în a 

doua parte a evenimentului din 16 octombrie 2020. 

 

Activități sindicale desfășurate de FSCRE  în perioada de după Congresul VII 

 

În conformitate cu Planul de activitate al Consiliului General al FSCRE,  pentru anul 2020, s-au 

desfășurat: 

La 17 decembrie, 2020 în format online a fost organizat seminarul informativ  cu genericul: 

„Sănătatea femeii la locul de muncă în perioada pandemică”, la care au participat 48 de femei – 

membre de sindicat din cadrul organizațiilor sindicale primare, membre ale Federaţiei. 

Obiectivul acestei activități  a fost axat pe informarea  și protejarea femeilor, prin diverse metode 

de menținere a sănătății și de prevenire a unor boli în perioada pandemică.  

În cadrul întrunirii președintele FSCRE a vorbit  despre acțiunile întreprinse de FSCRE ce țin de 

monitorizarea persoanelor infectate cu virusul COVID – 19, susținerea membrilor de sindicat infectați, 

prin acordarea suportului financiar pentru tratament, investigații, testare, medicamente, s-au pentru 

perioada de reabilitare post Covid. 
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Mariana Vîrlan, asistent universitar, medic ginecolog/oncolog, în cadrul  Institutului Oncologic 

mun. Chișinău, le-a vorbit participantelor despre importanţa menţinerii corecte a sănătăţii femeilor la 

locul de muncă, a prezentat  formule si metode moderne de protecţie a sănătății. 

O altă temă abordată în cadrul seminarului a fost despre ,,Nutriție, metode de menținere a 

sănătății, tenului și a corpului în perioada pandemică”, moderator fiind Veronika Sandul, specialist în 

domeniul sănătății femeii. 

Participantele au obținut unele abilități și recomandări în ceia ce ține de menținerea   unui stil de 

viață sănătos, cît și despre importanța efectuării investigațiilor la timp, care ar duce la diminuarea 

numărului de îmbolnăviri de cancer uterin. 

De menționat faptul că pentru prima dată în cadrul Federației în perioada 30 noiembrie –  

10 decembrie 2020, prin intermediul Comisiei de Tineret, în baza unui Regulament s-a desfășurat 

Concursul de lucrări infografice cu genericul: „Sindicatul meu”. 

 La concurs au participat 17 tineri angajați din cadrul organizațiilor sindicale membre ale FSCRE.  

În lucrările infografice tinerii au abordat tematici sindicale precum: munca decentă, 75 de ani ai 

sindicatului de ramură, securitatea și sănătatea în muncă, motivația aderării la sindicat, desfășurarea 

negocierilor colective. 

Toți participanții și învingătorii la concurs au fost nominalizați cu Diplome de laureat ai 

concursului, Diplome de laureat premiant ai concursului și cadouri de preț.  

 La 11 decembrie 2020, președintele FSCRE Margareta Stretian a reprezentat Republica 

Moldova la activitatea internațiomală, organizată în format on-line de  sindicatul internațional 

IndustriALL Global Union, la care FSCRE este organizație afiliată. Reuniunea a întrunit  peste 50 

participanți, 45 lideri sindicali,  din unsprezece țări din Europa de Est și Asia Centrală.  

În cadrul forumului s-a discutat despre  provocările, reușitele și experiențele organizației în 

timpul pandemiei. Liderii sindicali prezenți au raportat cu privire la acțiunile sindicatelor țărilor din 

regiune, schimbărilor în sistemul relațiilor de muncă, încălcărilor drepturilor sindicale, măsurilor luate 

de sindicat legate de pandemia COVID-19. 

Vadim Borisov, secretar regional IndustriALL, a vorbit despre evenimentele și campaniile 

online desfășurate și despre modul în care IndustriALL își sprijină afiliații din regiune. 

Totodată, Walter Sánchez, secretarul general al IndustriALL, a descris modul în care organizația 

și-a ajustat operațiunile în timpul pandemiei pentru a-și sprijini cel mai bine afiliații. Sánchez a informat, 

de asemenea, participanții cu privire la pregătirile pentru cel de-al treilea Congres al IndustriALL care 

va avea loc online în septembrie 2021. 

La 18 decembrie 2020, în format on-line s-a desfășurat Forumul Comisiei de Tineret al  FSCRE 

cu genericul ,,Sindicatul meu. Uniți prin misiune - puternici în acțiune", care a întrunit 45 de tineri 

sindicaliști din cadrul organizațiilor sindicale primare. 

Obiectivul primordial al Forumului fiind consolidarea activităților tinerilor sindicaliști din 

organizațiile sindicale primare membre ale FSCRE în perioada pandemică, prin programe educaționale 

și stabilirea relațiilor de cooperare prin promovarea conlucrării între comisiile de tineret și structurile 

sindicale de toate nivelurile. 

Roman Țurcan, președinte al Comisiei de Tineret al FSCRE a subliniat că din cauza extinderii 

pandemiei COVID – 19, pe parcursul anului, tinerii au participat mai puțin în cadrul activităților 

sindicale, dar s-au încadrat activ în cadrul webinarelor organizate de Comisia de Tineret  a CNSM pe 

diferite segmente sindicale: ,,Școala sindicală din Moldova, ediția a VIII” și o serie de instruiri on-

line în domeniul drepturilor tinerilor la locul de muncă, la care au participat circa 60 de tineri din cadrul 

FSCRE. Instruirile au fost organizate în cadrul proiectului „Drepturile tinerilor la locul de muncă: 
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Munca decentă pentru tineri”, implementat de CNSM, cu suportul financiar al Organizației 

Internaționale a Muncii (ILO).  

Președintele CT în cadrul Forumului a relatat despre rezultatele Concursului de lucrări 

infografice cu genericul „Sindicatul meu”, care a fost o parte integrantă a Forumului din anul 2020 și 

a prezentat  participanților  lucrarea infografică model, elaborată  de FSCRE. 

Margareta Strestian,  președinte al FSCRE a menționat, că restricțiile impuse  pe timp de 

pandemie a determinat aplicarea diverselor metode  de implicare a tinerilor în activități sindicale pe 

diferite dimensiuni.  Ținînd cont de faptul, că în a doua jumătate a anului 2021 vom iniția procedura de 

consultări și negocieri colective pentru modificarea, sau elaborarea unei noi Convenții Colective (nivel 

ramural) pentru perioada 2022 - 2025, tinerii vor fi reprezentați în cadrul comisiei de negocieri a 

FSCRE de către președintele CT, care deja a trecut cursurile Scolii Negociatorului sindical.   Îndemn 

tinerii șă vină cu propuneri, de a include mai multe garanții și drepturi pentru tinerii membri de sindicat 

în Convenția Colectivă și CCM. 

În cadrul activității, Alexei Pianîh, președinte al Comisiei de Tineret a CNSM, a relatat despre 

activitățile Comisiei de Tineret a CNSM din anul 2020, Planul de Acțiuni și Strategia CNSM pe 

segmentul tineret, prioritățile și provocările în contextul promovării Obiectivului de Dezvoltare Durabilă 

nr.8 cum ar fi: participarea tinerilor, serviciile pentru tineri, oportunitățile economice pentru tineri, 

consolidarea sectorului de tineret. 

Tatiana Marian, șef al Departamentului mass-media și relații internaționale al CNSM, în 

prezentarea sa „Tinerii și Lumea Muncii în contextul pandemiei Covid-19. Impactul criezei 

pandemice asupra situației tinerilor pe piața muncii. Provocări și soluții” a relatat că anul 2020 a 

fost marcat de declanșarea pandemiei cu coronavirusul  de tip nou, care a reprezentat o provocare majoră 

pentru toată populația țării și economiei per ansamblu, o criză fără precedent ca amploare, inclusiv pe 

plan mondial, care a determinat necesitatea adaptării la noile condiții de activitate. 

În această perioadă dificilă, eforturile sindicatelor au fost îndreptate în vederea asigurării 

respectării drepturilor și intereselor lucrătorilor afectați în rezultatul  suspendării activității, șomajului 

tehnic, încetării raporturilor de muncă și muncii la distanță, neadmiterea diminuării drepturilor 

salariaților, precum și susținerii lucrătorilor antrenați în prima linie de combatere a pandemiei. 

În prezentarea sa, Tatiana Marian s-a referit și la unele acțiuni și inițiative întreprinse de CNSM 

pe parcursul anului 2020 în perioada pandemică: cum ar fi: Legea nr.127/2020 privind acordarea 

indemnizației urmașilor personalului medical, decedați ca urmare a desfășurării activității medicale în 

lupta cu COVID -19, scutirea de plată a impozitelor, contribuțiilor de asigurări sociale de sat și prime de 

asigurare obligatorie de asistență medicală a cheltuielilor suportate de angajatori pentru testarea 

salariaților la identificarea virusului COVID - 19, restabilirea atribuțiilor de control în domeniul 

securității și sănătății în muncă a Inspectoratului de stat al muncii. 

Un alt subiect abordat în cadrul Forumului CT a fost ,,Politicile de ocupare pentru tineret. 

Programe, măsuri active promovate prin instruirea Organizației Internaționale a Muncii (OIM)”, 

prezentat de Violeta Vrabie – reprezentant al Organizației Internaționale a Muncii, coordonator  de 

proiect în cadrul OIM. 

Victoria Gonța, Doctor conferențiar universitar, psiholog la capitolul ,,Climatul social-

psihologic în colectivele de muncă. Emoții și comportamente în conflictul organizațional”, a 

informat despre factorii, care influiențează climatul socio-psihologic în colectivele de muncă și unele 

metode practice de evaluare a stării  psihoemoționale. 

În conformitate cu Planul de activitate al Consiliului General al FSCRE,  pentru anul 2021, s-au 

desfășurat: 
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La 19 februarie 2021 a avut loc finalizarea Proiectului educațional ,,Școala Sindicală din 

Moldova, ediția VIII, 2020-2021”, finanțat de Confederația Natională a Sindicatelor din Moldova și 

realizat în parteneriat cu Institutul Muncii, cu menirea de a consolida capacităţile sindicatelor și de a 

contribui la implimentarea unor practici moderne în activitatea acestora. 

 La acest proiect au participat și au primit certificate de absolvire a Școlii Sindicale din Moldova  

trei tineri din cadrul OSP membre ale FSCRE:  

 Mariana Godoroja – controlor filiala „Orhei-Gaz”, OSP SRL „Orhei-Gaz”; 

 Andrei Vacula – inginer SSM, OSP SRL „Ialoveni-Gaz”; 

 Adriana Iarmaliuc – președinte a OSP SRL „Flacăra Albastră”. 

De menționat faptul că din anul 2015 până la momentul actual au fost instruiți și certificați            

15 tineri, reprezentanți ai OSP membre ale FSCRE, care au participat activ, elaborat și implimentat 

proiecte individuale pe diferite tematici în cadrul OSP. 

        La 23 februarie 2021, în format on-line s-a desfășurat seminarul informațional cu 

genericul ,,Protecția social – economică, salarizarea, impozitarea și prestațiile de asigurări sociale 

de stat. Sistemul public de pensii din Republica Moldova”.  

Subiectele principale ale activității au fost orientate spre: Realizările CNSM în domeniul 

protecției social - economice în anul 2020, sistemul de salarizare în sectorul real, sistemul public de 

pensii din Republica Moldova. 

  Seminarului a avut drept scop informarea și consolidarea capacităților liderilor de sindicat pentru 

reflectarea problemelor de politici sociale, a relațiilor de muncă în domeniul  protecției social – 

economice, prevederile legale ce țin de salarizare, impozitare, prestațiile de asigurări sociale de stat și 

sistemul public de pensii din Republica Moldova. 

La seminar au participat liderii, activiști sindicali si persoanele responsabile în domeniul  

financiar și economic din cadrul organizațiilor sindicale primare din cadrul FSCRE și în calitate de 

invitați, reprezentanții Federației Sindicatelor din Comunicații (FSCM). Activitatea a întrunit un număr 

record de 100 participanți. 

În cadrul activității Margareta Strestian, a precizat că tentativele salariale din întreaga lume 

precum și din R. Moldova relevă că creșterea reală a slariilor s-a redus dramatic în perioada de criză 

economică. Politicele privind salariile și instituțiile pieții muncii joacă un rol primordial în crearea unei 

societăți echitabile și a unei economii durabile, în special politica de salarizare care se află în centrul 

politicii forței de muncă care necesită o atenție sporită din partea Guvernului, Sindicatelor și a 

Patronatelor. 

Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, formator în cadrul seminarului a relatat  despre 

modificările legislației în vigoare privind remunerarea muncii; susținerea salariaților în contextul 

pandemiei; legislației cu privire la impozitarea persoanelor fizice; acțiunile statului în domeniul ocupării 

forței de muncă și securității sociale etc. 

În cadrul activității, Ana Moldovanu, consultant superior al Departamentului protecție social - 

economică al CNSM, formatorul seminarului, le-a comunicat sindicaliștilor despre reforma sistemului 

de pensii din Republica Moldova, modul cum acesta se desfășoară; rolul și implicarea partenerilor sociali 

în acest proces; cum se formează bugetele de stat; cum sunt direcționați și gestionați banii alocați în 

bugetul asigurărilor sociale de stat; formele de prestații sociale; raporturile dintre patroni și salariați; 

remunerarea muncii în timpul pandemiei; exemple de calculare și impozitare a salariului; interacțiunea 

salariului cu plățile sociale (indemnizația pentru incapacitate de muncă, indemnizația de maternitate și 

paternală, indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav, indemizația pentru îngrijirea copilului pînă la 

vîrsta de 2,2/3 ani, indemnizația de șomaj ș.a.). 
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Un al aspect important în cadrul activității ce ține de Sistemul public de pensii și ultimele 

modificări operate în legislație, a fost expus de Sergiu Iurcu, șef – adjunct al Departamentului protecția 

social – economică din cadrul Confederației. 

La 5 martie 2021, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, în ajunul zilei de 8 Martie, 

președintele FSCRE, Margareta Strestian, din numle Consiliului General a înmînat  Diplome si cadouri  

pentru activitate și contribuție în apărarea drepturilor și intereselor femeilor, la 46 de femei sindicaliste, 

membre ale  Comisiei de Femei și Comisiei de Tineret din cadrul organizațiilor sindicale primare.  

La 12 martie 2021,  46 de femei sindicaliste, reprezentante ale organizațiilor sindicale primare 

din cadrul Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din 

Republica Moldova au participat la un seminar online, cu genericul ,,Legislația de gen. Violența 

împotriva femeilor”. 

Președintele FSCRE a subliniat că, egalitatea dintre femei și bărbați este o valoare fundamentală 

care asigură egalitatea în drepturi, responsabilităti, oportunități, în plan familial și profesional, prin plata 

egală pentru munca de valoare egală, independența economică egală a femeilor și a bărbaților, egalitatea 

în luarea deciziilor, contribuind la eradicarea violenței pe criterii de gen și îmbunătățirea calității vieții. 

Olga Nicolenco, trainer în gender, comunicare și strategii electorale, master în managementul 

politic, formatorul activității de instruire, în prezentarea sa a vorbit despre legislația de gen: națională și 

internațională; rolurile de gen; stereotipurile de gen în familie, educație, sănătate, politică; gender 

mainstreaming – abordarea integratoare a egalității de gen; imaginea femeii în mass-media. 

Un alt subiect abordat de Nina Lozinschi, expertă gender,  în cadrul seminarului a fost 

,,Violența împotriva femeilor și consecințe (economice, sociale, personale) ale violenței împotriva lor”.  

În cadrul seminarului, sindicalistele au fost informate cum să se protejeze conform legii, ce masuri 

trebuie să întreprindă, unde trebuie să apeleze  ș.a. 

Participantele la seminar au apreciat rolul important al acestor activități, fiind foarte utile și au mulțumit 

Federației pentru organizarea cu succes a seminarului. 

În perioada 18 - 31 martie 2021, 60 de tineri reprezentanți din cadrul organizațiilor sindicale 

primare, din cadrul  FSCRE au participat în cadrul proiectului ,,Informarea tinerilor sindicaliști 

privind importanța Agendei 2030 și a obiectivului de Dezvoltare Durabilă (ODD) nr.8 ”Munca 

decentă și creșterea economică”, implementat de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova 

(CNSM) în parteneriat cu Consiliul Regional Pan-European al Confederației Internaționale a 

Sindicatelor (PERC/ITUC) și organizația sindicală din Suedia ,,Union to Union”. 

Obiectivul principal al proiectului este de a contribui la creșterea gradului de informare și 

conștientizare a tinerilor din raioanele Republicii Moldova cu privire la Obiectivele de Dezvoltare 

Durabilă cu accent pe ODD nr.8 ,,Munca decentă și creșterea economică”. Prin intermediul acestui 

proiect, CNSM urmărește să contribuie la creșterea activismului civic în rîndul tinerilor sindicaliști și al 

interesului lor pentru dezvoltare durabilă și participarea la realizarea Agendei 2030. 

Tinerii din cadrul Federației au menționat rolul benefic al angajatorului și comitetului sindical 

din întreprinderile unde activează, care au menținut toți salariații la locul de muncă, fără aplicarea 

măsurilor drastice, ca concedierea prin reducerea numărului sau statelor de personal sau impunerea la 

concedii neplătite. 

La 23 aprilie 2021, în format online, pe platforma ZOOM, sa desfășurat seminarul de instruire 

cu genericul: ,,28 aprilie-Ziua Internațională a Securității și Sănătății în Muncă” 

La seminar au participat  lideri de sindicat,  persoanele responsabile în domeniul securității și 

sănătății în muncă (SSM), șefii de secții, inginerii SSM din  filiale și sectoare, persoanele responsabile 

SSM din partea organizațiilor sindicale primare-membre ale FSCRE în număr total de 55 participanți.  
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În cadrul activității au participat ca invitați și reprezentanți ai Fedrației Sindicatelor Lucrătorilor 

din Industria Ușoară și ai Federației  Sindicatelor Lucrătorilor din Domeniul Cadastrului, Geologiei și 

Geodeziei ,,SINDGEOCAD” din Republica Moldova. 

Margareta Strestian, a menționat că această instruire  face parte din  Planul de activitate al 

Consiliului General al FSCRE în domeniul instruirii sindicale pentru anul 2021, iar activitățile ce țin de 

respectarea cerințelor în domeniul SSM sunt de primă importanță pentru ramură și un pilon de bază 

pentru securitatea salariaților. 

Elena Carchilan, șef al Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, în calitate de formator al 

seminarului, a informat participanții, că la inițiativa Organizației Internaționale a Muncii (OIM), în 

fiecare an, la 28 aprilie, se marchează Ziua Mondială a Securității şi Sănătății la Locul de Muncă în 

scopul promovării prevenirii accidentelor de muncă și a bolilor profesionale. Această zi marcată la nivel 

global este și o zi în care mișcarea sindicală din lume comemorează Ziua internațională a lucrătorilor 

decedaţi și traumați la locul de muncă.  

Scopul său este de a onora memoria victimelor accidentelor de muncă. În urma accidentelor de 

munca și a practicilor incorecte de munca, se estimează că, în fiecare an, se produc peste 2,3 milioane 

de decese, din cauza accidentelor de munca și vătămărilor profesionale, o cifră alarmantă, fiind 

comparabilă cu numărul de victime dintr-un război de avengură între națiuni. Participanții au fost 

familiarizați cu răspunderea pentru încălcarea actelor legislative și normative în domeniul securității și 

sănătății în muncă. 

Începând cu data de 27 aprilie 2021, a dat start concursului de desen pentru copiii membrilor de 

sindicat din cadrul organizațiilor sindicale membre ale FSCRE cu genericul: „Pace în cuvinte și 

culoare”. 

Concursul se va desfăşura în perioada 27 aprilie – 01 iunie 2021 și va include trei etape: 

 27 aprilie – 23 mai 2021 – depunerea desenelor; 

 24 mai – 26 mai 2021 – evaluarea desenelor şi desemnarea câştigătorilor; 

 01 iunie 2021 – decernarea diplomelor și premiilor. 

La concurs pot participa copiii cu vârsta cuprinsă între 7 -16 ani, care au realizat un desen cu 

genericul sus-numit și respectînd condițiile Regulamentului  cu privire la organizarea concursului de 

desen al copiilor membrilor de sindicat din cadrul FSCRE „Pace în cuvinte și culoare” . 

 La 28 aprilie 2021, președintele Federației, Margareta Strestian, a participat la ședința 

tripartită, în format online, convocată de Organizația Internațională a Muncii (OIM), dedicată Zilei 

Mondiale pentru Securitate și Sănătate la Locul de Muncă (ZMSSLM), marcată anual în întreaga lume 

la data de 28 aprilie. Genericul din acest an al Zilei a fost ,,Anticipați, pregătiți și răspundeți la crize–

Investiți acum în sisteme reziliente de siguranță și sănătate ocupațională” 

Participanții, reprezentanți ai OIM, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 

(MSMPS), Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Centrelor Sindicale Național 

Ramurale (CSNR) Confederației Naționale a Patronatului din Moldova (CNPM), Inspectoratului de Stat 

al Muncii (ISM),  precum și reprezentanți ai unor întreprinderi, au discutat despre protejarea lucrătorilor 

și asigurarea unor condiții de muncă decente și sigure în perioade de criză și recuperare asociată cu 

COVID-19, activitatea partenerilor sociali în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), 

reformarea inspecției de stat a muncii, norme și mecanisme implementate la nivel internațional. 

La 29 aprilie, 2021, președintele FSCRE  Margareta Strestian în format online a participat la 

ședința Consiliului Confederației Internaționale Neftegazstroyprofsoiuz, organizată în or. Minsk. 

 În cadrul ședinței au fost abordate următoarele chestiuni: despre rotația membrilor Consiliului 

Confederației Internaționale a Neftegazstroyprofsoiuz, activitatea sindicatelor, membre ale 
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Confederației, în condițiile socio-economice actuale din țările CSI, pregătirea pentru următorul Congres 

al Confederației. 

Activitatea de instruire și formare a liderilor și a membrilor de sindicat rămâne mereu o prioritate 

a FSCRE și are  menirea de a informa un efectiv sindical, cu convingeri ferme, poziție activă și motivație 

puternică de apartenență la sindicat, de a transforma instruirea sindicală într-un proces educațional 

modern, dinamic și accesibil pentru membrii de sindicat din ramura noastră. 

În perioada de referință ședințele  cu membrii CG și BE s-au desfășurat de la distanță, fiind 

adoptate hotărâri care asigură activitatea CG al FSCRE și au inclus: (aprobarea planului de activitate 

pentru anul 2021,  efectuarea totalurilor statistice, acordarea mențiunilor cu aniversarea a 75 ani a 

sindicatului de ramură, 8 Martie, jubilee, acordarea ajutoarelor materiale persoanelor care au fost 

infectate cu COVID).  Au fost puse în discuție un șir de subiecte care țin de condițiile de muncă, protecția 

membrilor de sindicat, modificarea și completarea  Convenției Colective nivel ramural, pentru anii 2018-

2021. 

          La data de 30 aprilie 2021, în rezultatul negocierilor colective,  partenerii sociali din ramura gaze, 

au semnat un Acord Adițional pentru modificarea și completarea Convenției Colective (nivel ramural) 

pentru anii 2018 - 2021. 

Semnatarii Acordului Adițional sunt: 

 Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice, în persoana 

președintei dna Margareta Strestian; 

 Societatea pe Acțiuni Moldo-Rusă ,,Moldovagaz”, în persoana președintelui Consiliului de 

Administrare dl Vadim Ceban; 

 Operatorii sistemelor de Distribuție, în persoana dlui Alexandr Arabadji; 

 SRL ,,Moldovatransgaz”, în persoana directorului dlui Iurie Dolghier; 

 SRL “Flacăra Albastră”, în persoana dlui Mihail Mocan; 

 SRL “Transautogaz”, în persoana directorului dlui Alexandr Chiseev. 

Obiectivul principal al noilor prevederi, constituie sporirea protecției drepturilor și intereselor 

legitime și asigurarea garanțiilor social-economice ale salariaților-membri de sindicat din ramură.  

În perioada de raportare a fost efectuată o activitate considerabilă ce se referă la adresările 

parvenite în adresa Federației, inclusiv și a membrilor de sindicat. În cancelaria FSCRE au fost 

înregistrate 104 scrisori. Au fost examinate un șir de petiții, adresări colective, plângeri din partea 

membrilor de sindicat. Problemele abordate în petiții s-au referit preponderent la încălcarea prevederilor 

Codului Muncii, încetarea raporturilor de muncă; aplicarea neîntemeiată de către conducători a unor 

sancțiuni subalternilor; îngrădirea dreptului la studii paralel cu munca.  

Printre cele  mai importante răspunsuri la scrisorile menționate mai sus, elaborate și expediate de 

către  Federație se numără: 

29 octombrie 2020 – scrisoare adresată Ministerului de Interne a Bielorusiei,  în susținerea 

sindicatelor din această țară privind soluționarea tuturor conflictelor din societate în cadrul legii, oprirea  

violenței împotriva protestatarilor pașnici, încetarea torturării și abuzul deținuților, precum și eliberarea 

colegii noștri sindicali. 

17  februarie 2021 – propuneri privind proiectului Hotărârii de Guvern pentru aprobarea 

Regulamentului privind mecanismul de subvenționare a locurilor de muncă,  

09 martie 2021 – participare la ședința ANRE și adresarea privind revizuirea minuțioasă și 

ajustarea proiectului Hotărârii Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare 

în Energetică a Republicii Moldova Porivind stabilirea costurilor de bază ale operatorului rețelei de 

transport al gazelor naturale SRL ,,MOLDOVATRANSGAZ”, 

01 aprilie 2021 -  scrisoare  de adresare către Președintele Republicii Kârgâzstan, în scopul 

susținerii colegilor din  sindicate, dat fiind faptul că în ,,Legea sindicatelor”, aprobată de Parlament în 

data de 31.03.2021 nu sunt respectate Standardele Internaționale în domeniul muncii, în special 

Convenția Organizației Internaționale a Muncii Nr. 87 privind Libertatea de Asociere și Protecția 
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Dreptului de a Forma Sindicate și de Convenția OIM Nr. 98 privind Dreptul de a Organiza și de a Încheia 

Acorduri Colective, ratificată de Republica Kârgâzstan. 

12 aprilie 2021 – Răspuns la scrisoarea, privind stabilirea, pentru conducătorii auto,  a duratei 

zilnice a timpului de muncă de 12 ore, urmată de o perioadă de repaus de cel puțin 24 ore.  

29 aprilie 2021 -  propunerile FSCRE la proiectul Metodologiei de calculare aprobare și aplicare 

a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale. 

În perioada de referință s-au acordat consultații și răspunsuri la întrebările adresate de către 

membrii de sindicat din ramură pe pagina WEB a FSCRE.  

În scopul informării și desfășurării procesului de instruire cu activul sindical a fost creată 

platforma online ZOOM.  

Pe parcursul anilor 2020 - 2021, activitatea Federației a fost mediatizată prin intermediul paginii 

web al  Federației (www.fscre.md), a CNSM (www.sindicate.md) și în ziarul sndical Vocea Poporului. 

Conform legislației în vigoare, organele sindicale beneficiază de dreptul de efectuare a 

controlului asupra corectitudinii aplicării în practică a unor acte normative.  

În condițiile normelor statutare FSCRE a contribuit la elaborarea propunerilor de modificare a  

Codului Muncii al RM, ce țin de informarea și consultarea salariaților ( art.421), procedura de concediere 

(art.87, art.88prim, art.89), garanțiile pentru persoanele alese în organele sindicale și neeliberate de la 

locul de muncă de bază. S-au efectuat modificări la timpul de muncă: schimbarea locului de muncă, 

durata timpului de muncă, munca suplimentară, munca la distanță ( art.73, art.95, art.104 – art.111, 

art.1011, art.2921- 2925 din CM al RM). 

Sănătatea membrilor de sindicat, asigurarea protecției și securității muncii salariaților în condiții 

de risc sporit de infectare cu COVID-19 în perioada de pandemie, a fost subiectul de bază în cadrul 

ședinței Consiliului General al FSCRE din 25.09.2020.  

În cadrul ședinței a fost aprobată Hotărîrea nr.10/3 din 25.09.2020, de a acorda din bugetul 

FSCRE ajutor material financiar membrilor de sindicat, în cazul infectării cu COVID-19, pentru 

procurarea medicamentelor, investigațiilor medicale și efectuării tratamentului costisitor, neacoperit de 

Polița medicală. 

În acest context, au fost redirecționate mijloacele financiare neutilizate a articolelor de cheltuieli 

din devizul de venituri şi cheltuieli pentru finanțarea activităților aferente scopurilor statutare ale FSCRE 

pentru anul 2020 la articolul de cheltuieli ,,Ajutor material acordat membrilor de sindicat”.  

  Consiliului General a hotărât ca ajutorul material să fie  acordat potrivit contribuției materiale 

personale la formarea bugetului sindical, determinat în ani. 

  Astfel pe parcursul anului 2020 au beneficiat de ajutor material 448  de membri de sindicat în 

sumă de 1 278 998 lei. 

 Deoarece pe parcursul anului 2021 numărul cazurilor de infecție cu  COVID-19 în cadrul 

membrilor de sindicat  a fost în creștere, Federația a continuat acordarea ajutoarelor materiale și pînă la 

ziua de astăzi au beneficiat de ajutor material  462 de membri de sindicat în sumă de 1 273 000 lei. 

Pentru aplanarea problemelor generate de virusul Covid-19 în cadrul organizațiilor membre ale 

FSCRE au fost realizate următoarele acțiuni pe segmentul juridic: 

 Informarea și remiterea deciziilor Comisiei Extraordinare de sănătate publică și Comisiei  

Situații Excepționale; 

 Remiterea recomandărilor Ministerului sănătății, muncii și protecției sociale în vederea  

asigurării protecției social-economice și a securității și sănătății în muncă a salariaților în contextul 

situației epidemiologice din țară; 

 Informarea privind opțiunile/tipurile de regim de muncă, posibile de aplicat în perioada  

pandemică, pentru garantarea respectării drepturilor salariaților și evitarea riscului de îmbolnăvire cu 

COVID-19 
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 Elaborarea și remiterea Instrucțiunii de securitate și sănătate în muncă în legătură cu  

situația epidemiologică din țară și apariția riscului de îmbolnăvire cu COVID-19, chestionarelor și 

declarațiilor în baza Instrucțiunii COVID-19 ( în limba română și rusă); 

 Asistarea la elaborarea Instrucțiunii de securitate și sănătate în muncă în legătură cu  

situația epidemiologică din țară și apariția riscului de îmbolnăvire cu COVID-19 la nivel de unitate; 

 Explicarea modalităților on-line de completare și transmitere a chestionarului și  

declarației; 

 Asistarea la completarea Regulamentului Intern al întreprinderii cu reguli de conduită și  

măsuri de profilaxie în scopul prevenirii răspândirii virusului COVID -19; 

 

Anii 2020-2021 sunt ani cu provocări mari și o experiență nouă pentru sindicate, cît și societate 

în întreaga lume. În fața noastră apar noi sarcini și obiective, care ne mobilizează la noi realizări. 

Doar în unitate şi coeziune putem fi o forță, care ne-ar permite realizarea misiunii și obiectivelor 

noastre. Vă îndemn și în continuare să ne consolidăm rândurile ca să putem fi puternici în tot ceea ce ne 

propunem!!!                                                                                                          

 


