Pe 10 decembrie 2021, la Fabrica de păstrare a vinului de calitate ”Mileștii Mici”, a
avut loc ședința Biroului Operativ al consiliului sindicatelor de Branșa. În ordinea de
zi au fost discutate următoare întrebări:
1. Cu privire la planul de activitate pentru anul 2022.
2. Cu privire la situația din ramură în condițiile pandemiei COVID-19 și
consecințele social-economice asupra angajaților, membri de sindicat.
3. Cu privire la problema liderului sindicatului SA ”Aroma” dna Negru Nina.
4. Cu privire la examinarea și aprobarea Buletinului Informativ al BO nr.9.
5. Cu privire la Contractul Colectiv de Muncă FPVC ”Mileștii Mici”, problemele
colectivului de muncă.
6. Diverse.
Prin urmare, s-a decis: monitorizarea
evenimentelor în jurul întreprinderilor
problematice, care se află în proces de
insolvabilitate: SA ”Aroma”, SA
”Vinuri Ialoveni”, Întreprinderea
vinicolă Stăuceni. Acordarea ajutorului
practic în procesul de judecată intre dna
Negru Nina si SA ”Aroma”, elaborarea
modelului-standard Contractului
Colectiv de muncă pentru membrii
Branșei, inițierea dialogului cu Comisia
parlamentară Protecție socială, sănătate
și familie (președinte dlPerciun Dan) cu privire la atribuirea anumitor ocupații în Lista
locurilor de muncă încadrate în condiții deosebite, în temeiul căreia se acordă pensie
pentru limita de vârstă în condiții avantajoase, unora angajați ale întreprinderilor
vinicole cu activități în galeriile subterane. Concomitent s-a discutat rezultatele
obținute în modificarea Convenției
Colective (ramurale) și noile tentative în
decembrie a.c. unde se prevăd condițiile
muncii la domiciliu și/sau la distanță cu
stabilirea salariului tarifar pentru
categoria I de calificare pentru vinificație
și băuturi alcoolice în mărime de 4.160
de lei. În privința întreprinderilor:
Fabrica de păstrare a vinului de calitate
”Mileștii Mici” și Combinatul de vinuri
spumante ”Cricova”SA, s-a hotărât de
continuat abordarea problemelor cu
privire la examinarea activităților de muncă specifice ale angajaților în galeriile
subterane ale întreprinderii și la atribuirea anumitor ocupații/funcții în Lista locurilor
de muncă încadrate în condiții deosebite, în temeiul căreia se acordă pensie pentru

limita de vârstă în condiții avantajoase. A fost adusă la cunoștință Adresarea comună
a Federațiilor Naționale a Patronatelor și Sindicatelor, Ministerului Agriculturii și
Industriei Alimentare către Președintele Parlamentului Republicii Moldova dl.Grosu
Igor și Prim-ministru al Republicii Moldova dna Gavriliță Natalia cu privire la
respectarea și implementarea de către angajatori a prevederilor Convenției colective
(nivel ramural).
S-a analizat Contractul Colectiv de muncă a Fabricii de păstrare a vinului de calitate
”Mileștii Mici”, care a fost apreciat ca satisfăcător. În ședință au luat parte: domnii
Mămăligă Vasile, președintele interimar al FNSAA „Agroindsind”, Pojoga Iurie,
secretar-coordonator al consiliului sindicatelor de Branșa, Lupașcu Silvia,
președintele CS Branșa, Evstratii Vasile, juristul Departamentului Protecția Muncii al
FNSAA „Agroindsind”, Boghiu Vitalie, președintele Sindicatului Fabricii de păstrare
a vinului de calitate ”Mileștii Mici”, Nina Negru, președintele Sindicatului SA
”Aroma”, David Vladimir, președintele Sindicatului SA ”Agrofirma Cimișlia”,
Tudoreanu Gheorghe, vicedirector, vicepreședinte pe direcția de conlucrare între
consiliul sindicatelor de Branșă și Ministerul de ramură.

