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

p.5 CNSM a oferit rechizite școlare 
copiilor de la Centrul „Brândușa” p.7
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Actual

Milioane de copii  
în lume, forțați  
să muncească
Abolirea exploatării copiilor 
constituie un obiectiv al sin-
dicatelor. 

Deprinderi  
antreprenoriale 
pentru absolvenţi
Specialităţile legate de agri-
cultură devin, de la un an la 
altul, tot mai puţin atractive 
pentru tineri. 

Doi lideri sindicali 
de la noi, în funcții 
de conducere la IUF

AVIZ!
Redacţia ziarului  „Vocea 
poporului” continuă să 
primească lucrări pentru 
concursul național de de-
sen al copiilor cu generi-
cul „Nu-mi fura copilă-
ria!”, în cadrul proiectului 
„Să schimbăm atitudinea 
față de munca copiilor”. 
Bilanțul Concursului de 
desen anunţat se va des-
făşura la 29 septembrie 
2017.  Concursul este la a 
IV-a ediție.

 Redacția VP

Poșta Moldovei vrea să le ia 
pensionarilor din puținul pe care-l au

Sindicatele le iau apărarea celor mai nevoiași și necăjiți cetățeni ai țării

De la 1 septembrie, pensionarii 
care doresc să le fie adusă pensia 
acasă vor trebui să achite pentru 
acest serviciu. De la pensionarii din 
Chișinău se percep 30 de lei, de la 
cei din centrele raionale  - 10 lei, iar 
de la sate – 5 lei. Excepție fac invalizii 
și bătrânii care se mișcă cu dificul-

tate, de obicei, mai în vârstă de 70 
de ani. Persoanele de vârsta a treia 
se plâng că este o sumă prea mare, 
ținând cont de pensiile mizere pe 
care le primesc. Pentru unii, acești 
bani constituie produsele alimenta-
re pentru o zi. Sindicatele spun că 
vor contesta acest regulament.

Noul regulament a fost postat 
pe site-ul oficial al Întreprinderii 
de Stat „Poșta Moldovei”. Potrivit 
acestuia, „pensiile și alocațiile so-

ciale de stat se distribuie gratuit 
la domiciliu persoanelor în vârstă 
și persoanelor cu dizabilități care, 
din cauza stării de sănătate, nu le 
pot ridica de sine stătător la ofici-
ile prestatorilor de servicii de plată 
desemnați, prin cerere, de către be-
neficiari”. Administrația de la Poșta 
Moldovei susține că astfel vrea să 
stopeze faptul ca poștașii să ducă 
pensia cui doresc ei în schimbul 
unor favoruri. 

Pe pensionari i-a revoltat acest 
lucru, adică ceea ce prevede noul 
regulament. Lidia Botnaru are 72 de 
ani. Ea susține că este hipertonică și 
se deplasează cu dificultate. 

„Înainte, îmi aducea poștașul 
pensia acasă. Acum, trebuie să dau 
30 de lei. Cum să mă descurc eu cu 
pensia de 2000 de lei în timp ce iar-
na numai încălzirea mă costă cât o 
pensie”, ni s-a plâns Lidia Botnaru. 

Natalia HADÂRCĂ,
n.hadarca@vocea.md

Pe 9 septembrie 
se consemnează 
Ziua lucrătorilor 
din organele 
securității statului
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