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Faceți alegerea corectă! Abonați-vă la “Vocea poporului“!

Cum poți supraviețui în Moldova
cu pensia socială?
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PUBLICAŢIE PERIODICĂ A CONFEDERAŢIEI
NAŢIONALE A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Experiența României pe piața
muncii, bună de preluat
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Actual
Dreptul
de a aplica
legea în interesul
cetățeanului

E greșită impresia unora că
polițistul are multe drepturi
și mai puține obligații.
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Lucrătorii ar
putea beneficia
de mai multă
protecție socială

Mai multe drepturi şi garanţii pentru lucrători ar putea
deveni realizabile după modificările la o serie de acte
juridice.
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Clubul
de dialog

Invitații la „Ceaiul de la
ora 10”, reprezentanți ai
Federației „SINDGEOCAD”,
pledează pentru soluționarea divergențelor prin negocieri și găsirea compromisului reciproc acceptabil.
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În a treia duminică
a lunii iulie
se sărbătorește
Ziua profesională
a lucrătorilor din comerț;
în ultima duminică
a lunii, se consemnează
Ziua geodezului.

Aviz

Redacția iese în concediu,
următorul număr al ziarului
„Vocea poporului” va apărea
pe 18 august.

Un număr mare de lucrători, afectați
de reorganizarea întreprinderilor de stat
Sindicatele vor monitoriza acest proces şi gradul de respectare
a drepturilor şi intereselor angajaților
Ion MOLDOVANU,
i.moldovanu@vocea.md

Preconizata reorganizare sau lichidare a întreprinderilor de stat şi
municipale va afecta un număr mare
de lucrători. Chiar şi în cazul respectării pe deplin a drepturilor şi intereselor de muncă ale salariaţilor, în
cele din urmă, unii dintre aceştia vor
rămâne fără un loc de lucru. În con-
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secinţă, rolul sindicatelor este de a
monitoriza modul în care vor fi respectate procedurile legale.
Un proiect de lege aprobat, zilele
trecute, de Guvern prevede reorganizarea în decursul a doi ani a întreprinderilor de stat şi a celor municipale în societăți pe acțiuni. Mai
mult, documentul include și prevederi legate de dizolvarea benevolă
a unor întreprinderi de acest fel, în
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18 lei 34 bani
55 lei 02 bani
110 lei 04 bani
220 lei 08 bani
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condițiile în care, în prezent, aproximativ 320 dintre ele nu activează.
Potrivit reprezentanţilor Guvernului, în 2016, autorităţile publice locale administrau 550 de întreprinderi
municipale, iar autorităţile publice
centrale – 250 de unităţi economice de stat. Autorii acestui proiect
de lege susţin că scopul lui este de
a eficientiza administrarea întreprinderilor de stat şi a celor muni-

cipale. Documentul reglementează
particularităţile legate de fondarea,
funcţionarea şi încetarea activităţii
întreprinderilor de stat şi municipale, modul de administrare a bunurilor transmise acestora, procedura de
reorganizare sau dizolvare etc.
Printre noutățile proiectului se
numără fixarea unui plafon de minimum 5000 de lei pentru capitalul
social al întreprinderilor.
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MOLDPRESA

EDIȚII PERIODICE
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21 lei 67 bani
65 lei 00 bani
130 lei 00 bani
260 lei 00 bani
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22 lei 00 bani
66 lei 00 bani
132 lei 00 bani
264 lei 00 bani

Faceți alegerea corectă!
Abonați-vă la „Vocea poporului”!

