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ZIAR NAŢIONAL

Fond de garantare a creanţelor salariale 
în caz de insolvenţă a angajatorilor

Documentul va asigura realizarea drepturilor de muncă ale salariaţilor

Un fond de garantare a creanţe-
lor salariale pentru cazurile de in-
solvenţă a angajatorilor ar putea fi 
creat în ţara noastră. O iniţiativă în 
acest sens, sub formă de proiect de 
lege, urmează a fi depusă spre exa-
minare Parlamentului, după ce a fost 
aprobată de membrii Comitetului 

Confederal al CNSM. Drept motiv 
pentru elaborarea acestui proiect a 
servit lipsa unui cadru legal adecvat 
pentru protecţia salariatului în caz 
de insolvenţă a angajatorilor. 

Autorii proiectului propun ca 
fondul să fie creat din: contribuţii 
lunare obligatorii ale angajatorilor 
în cuantum ce va fi prevăzut de le-
gea bugetului de stat, dobânzile de 
întârziere pentru neachitarea la timp 
a contribuţiilor, amenzile pentru ne-

respectarea legii şi alte surse ce nu 
contravin prevederilor acesteia.

Din fondul respectiv urmează a 
fi garantată plata creanţelor salari-
ale pentru angajaţii de la unităţile 
împotriva cărora sunt pronunţate 
hotărâri judecătoreşti definitive de 
intentare a procedurii de insolvabi-
litate. Suma totală a creanţelor sala-
riale suportate de acest fond nu va 
depăşi şase salarii medii pe econo-
mie pentru fiecare salariat. 
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Actual

Producătorii  
de lactate, în lumina 
normelor legale 
Unor producători de lacta-
te nu le pasă că clienţii ar  
putea avea grave probleme 
de sănătate în urma consu-
mului produselor neconfor-
me. 

Alocaţii mai mari 
pentru unele  
categorii de cetăţeni
Persoanele cu dizabilităţi din 
copilărie (27,3 mii de benefi-
ciari)  şi copiii cu dizabilităţi 
de până la 18 ani (12 mii)  
vor primi alocaţii sociale de 
stat mai mari cu 20%.

Ajutorul de șomaj  
și condițiile  
în care se acordă 
De ajutor de şomaj nu be-
neficiază toți șomerii, ci doar 
numai acei care întrunesc 
anumite condiţii.

Numărul cetățenilor 
apți de muncă,  
în descreștere
Experții în demografie spun 
că, dacă autoritățile nu vor 
crea mai multe locuri de 
muncă, riscăm să devenim 
devastați demografic.

Deşi au luat credite de milioane, 
investesc şi în condiţii de muncă

Regândire a strategiilor de negociere 
a drepturilor pentru salariaţi p.4p.3

2018 - Anul contractului colectiv de muncă declarat de sindicate

Termenul de plată şi de declarare 
a contribuţiei angajatorului la fon-
dul de garantare este data de 25 
a lunii următoare celei pentru care 
este datorat salariul. Totodată, este 
prevăzut ca pentru fiecare zi de în-
târziere a plăţii contribuţiei la acest 
fond angajatorului să-i fie aplicată o 
majorare de întârziere în mărime de 
cinci la sută din suma neachitată în 
termen.

Ion MOLDOVANU,
i.moldovanu@vocea.md
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Pe 15 februarie este 
Ziua comemorării 
celor căzuți în războiul 
din Afganistan.
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