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Lansarea tichetelor de masă, beneficii 
multiple pentru salariaţi şi economie  

Sindicatele mizează pe scăderea numărului de angajaţi din economia informală

Tichetele de masă ar putea deve-
ni, în scurt timp, realitate şi pentru 
ţara noastră. Or, Legea cu privire la 
tichetele de masă a fost publicată 
în octombrie 2017, iar normele me-
todologice pentru aplicarea ei au 
fost aprobate în această săptămână.  

Deja şi-a anunţat cu mult fast lansa-
rea în această afacere primul opera-
tor cu tichete de masă. Sindicatele 
salută aceste evoluţii şi anticipează 
mai multe beneficii pentru salariaţi 
şi pentru economie în ansamblu. 

Reprezentanţii CNSM au promo-
vat insistent în ultimii 10 ani siste-
mul tichetelor de masă, a declarat 
Oleg Budza, preşedintele CNSM, la 
un eveniment public desfășurat re-

cent. Piatra de poticnire pentru gu-
vernările precedente a constituit-o 
caracterul deductibil al mijloacelor 
financiare alocate pentru tichetele 
de masă.    

Sindicatele se aşteaptă ca im-
plementarea tichetelor de masă să 
ducă la diminuarea economiei in-
formale. De aceea, tichetele în cauză 
vor fi acordate în corelare strânsă cu 
încheierea contractelor individuale 
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Sărăcia și lipsa 
locurilor de muncă, 
în vizorul PERC 
Migraţia forţei de muncă, 
exploatarea în muncă a băr-
baţilor şi femeilor, precum și 
problemele tinerilor au fost 
subiectele discutate la şedin-
ţa Comitetului Executiv PERC 
care a avut la Bruxelles. 

Protecţie pentru 
moldovenii  
angajaţi în Israel 
Lucrătorii moldoveni anga-
jaţi la construcţii în Israel vor 
fi protejaţi de sindicate. Un 
acord de colaborare între sin-
dicatele de ramură din ţara 
noastră şi cele din Israel va fi 
încheiat în luna mai a.c.

Cine îi protejează 
pe medici?
Mulți lucrători medicali se 
gândesc să evadeze din ca-
drul unui sistem unde nu sunt 
protejați și nu li se asigură o 
viață decentă pentru a-și con-
centra atenția asupra mun- 
cii.

Avocatul  
sindicatelor,  
la Anenii Noi
Aspecte privind salarizarea, 
încheierea contractelor colec-
tive şi individuale de muncă 
au fost abordate la întâlnirea 
avocatului sindicatelor, Mihail 
Lvovschi, cu angajaţi din Ane-
nii Noi. 

Ghenadie Donos, noul președinte 
al Federației Educației și Științei 

Liderul tinerilor sindicaliști,  
în organele de conducere CNSM
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2018 - Anul contractului colectiv de muncă declarat de sindicate

de muncă şi indicarea în acestea a 
nivelului real al salariilor. În conse-
cinţă, sindicatele mizează pe o creş-
tere a indicilor legaţi de încheierea 
contractelor individuale de muncă.

În acest sens, este semnificativ 
şi faptul că tichetele de masă, cu o 
valoare nominală ce nu poate fi mai 
mică de 35 de lei pentru fiecare zi 
lucrătoare, este un adaos la salariu. 

Ion MOLDOVANU,
i.moldovanu@vocea.md
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