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ZIAR NAŢIONAL

Gândul de ducă, alinat prin accesul 
la credite ipotecare

Programul de stat „Prima casă” instituie unele facilităţi pentru salariaţii 
tineri la achiziţia primei locuinţe 

Chiar dacă salută aprobarea de 
către membrii Cabinetului de mi-
niştri a proiectului de lege menit 
să atenueze problemele salariaţilor 
tineri legate de asigurarea cu spa-
ţiu locativ, sindicatele susţin că Gu-
vernul ar fi putut oferi condiţii mai 
avantajoase.  

Astfel, pentru a fi asigurat un in-
teres sporit din partea tinerilor faţă 

de acest program, este necesar ca 
proiectul Legii privind unele măsuri 
în vederea implementării Progra-
mului de stat „Prima casă” să sta-
bilească condiţii mai favorabile de 
acordare a creditelor, este de păre-
re Oleg Budza, preşedintele Con-
federaţiei Naţionale a Sindicatelor 
din Moldova. 

În consecinţă, sindicatele au 
solicitat să fie revăzut mecanismul 
de stabilire a ratei dobânzii pentru 
creditele ipotecare oferite prin in-

termediul acestui program, precum 
şi diminuarea comisionului de ga-
rantare. 

Din păcate, multe dintre propu-
nerile înaintate de sindicate nu au 
fost luate în calcul, iar drept urmare 
rata dobânzii la creditele garantate 
parţial de stat ar putea ajunge la 
9,5-10 la sută, faţă de nivelul de 4-6 
la sută asigurat în cadrul progra-
melor similare realizate în alte ţări.  

De menţionat că proiectul în ca-
uză prevede o contribuţie proprie 

inițială de cel puțin 10 la sută din 
prețul locuinței, care nu trebuie să 
depășească 1 milion de lei. Terme-
nul de rambursare a creditului este 
de până la 25 de ani, iar statul va 
garanta 50 la sută din soldul împru-
mutului bancar acordat. 

De credite parţial garantate de 
stat vor putea beneficia salariaţii cu 
vârsta de maximum 45 de ani, care 
nu dețin o locuință în proprietate și 
care nu au în derulare credite ipo-
tecare.
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Actual

Perfecționarea 
cadrului normativ 
legat de creșterea 
profesională  
a salariaților 
Atragerea investițiilor stră-
ine, ca metodă de creare a 
noi locuri de muncă…   

Stereotipurile,  
o problemă  
în angajarea  
minoritarilor  
naţionali 
Stereotipuri, prejudecăţi 
sau necunoaşterea limbii 
de stat sunt doar câteva 
dintre problemele cu care 
se confruntă minorităţi-
le naţionale din Moldova 
atunci când sunt în căuta-
rea unui loc de muncă.

Sistemul bancar  
s-a echilibrat,  
o premisă pentru 
ascensiunea  
economiei  
și stabilitatea  
socială

Acord de colaborare 
privind promovarea parteneriatului

Munca pădurarilor e destul de grea 
și comportă anumite riscuri  p.5

Pe 10 noiembrie,  
se consemnează  
Ziua Științei;
a doua duminică,  
este Ziua Națională  
a Tineretului;
pe 14 noiembrie,  
este Ziua Sociologului.
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