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ZIAR NAŢIONAL

Oportunități egale pentru femeile 
din Republica Moldova pe piața muncii

Experiența Estoniei este demnă de a fi preluată și pe meleagurile noastre

Timp de doi ani, femeile din 
diverse colțuri ale Moldovei sunt 
instruite pentru a lupta și a câștiga 
șanse egale pe piața muncii. Din 
diferite istorisiri, aflăm că femeile 
se confruntă cu diferite probleme 
pe piața muncii, fie la angajare, 
fie în timpul activității sau chiar  
și atunci când au curajul să-și  
deschidă propria afacere.

Pot fi aduse o mulțime de 
exemple de acest gen. Recent, 
Svetlana G. ne-a mărturisit că, 
având doi copii minori, nu a putut 
sa se angajeze la serviciu timp de
doi ani de zile. Când a văzut că nu 
poate ieși la un liman, și-a des-
chis propria afacere, din care își 
întreține întreaga familie. 

O altă persoană, Maia P., nu 
mai dorește să se întoarcă din 
concediul de maternitate în ser-
viciul public. Un salariu derizoriu 

pentru o muncă imensă.  Fiindcă 
are timp liber, deoarece se află în 
concediu de îngrijire a copilului,  
grație independenței și abilităților 
ei în domeniul handmade, pe care 
și le-a descoperit recent, ea a 
reușit să se afirme cu lucrările sale 
nu numai în Moldova, ci și peste 
hotare. Astăzi, lucrările ei sunt so-
licitate și comercializate cu succes 
pe tot teritoriul României. 

Olga A., fiind profesoară de 
limbi străine și având discipoli
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Actual

Reglementări  
noi axate pe  
controlul de stat 
Mai multe reglementări lega-
te de exercitarea controlului 
de stat în domeniul secu-
rităţii şi sănătăţii în muncă 
urmează a fi elaborate de 
Ministerul Economiei şi In-
frastructurii.

Sectoarele unde 
activează cei mai 
mulți moldoveni
Potrivit BNS, cei mai mulți 
specialiști aleg să muncească 
în sectorul privat – 73%, ur-
mat de cel public – 27%.

Pensii mai mari 
Persoanele care au lucrat sau 
continuă să muncească după 
ce s-au pensionat vor primi 
pensii mai mari.

Țara noastră,  
teritoriu propice 
pentru economia 
informală
Economia informală și spă-
larea de bani constituie unul 
din subiectele cărora sindica-
tele le acordă o mare atenție, 
iar combaterea acestui flagel 
este un obiectiv de bază. 

Program de instruire a jurnaliștilor 
privind drepturile sociale

Lideri sindicali din sfera culturii din CSI 
s-au reunit la Chişinău p.2

2018 - Anul contractului colectiv de muncă declarat de sindicate

de diferite vârste, confecțio-
nează bijuterii, care sunt solici-
tate în diferite țări prin interme-
diul Asociației Femeilor Profesi-
oniste și de Afaceri din Moldova. 
Ea se promovează participând, 
cu diferite ocazii și în diverse 
țări, la conferințe și training-uri 
internaționale. Lista istoriilor și a 
persoanelor de succes, dar și a ce-
lor care se zbat să supraviețuias-
că, poate fi continuată.

Angela CHICU,
a.chicu@vocea.md
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Pe 17 iunie este Ziua  
Lucrătorului Medical  
și a Farmacistului; 
pe 22 iunie –  
Ziua Comemorării  
Victimelor Fascismului. 
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