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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA Contractul colectiv de muncă, 

izvor de drepturi pentru salariați
O mai mare apropiere 
de preocupările tinerilor 
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Actual

Viitorul se 
construiește  
prin grija față  
de generația tânără 
Oricât de sărac ar fi statul, pri-
oritare în deciziile sale trebuie 
să fie politicile care au menirea 
să favorizeze natalitatea și gri-
ja ulterioară pentru sănătatea 
copilului.

Cercetarea  
accidentelor  
de muncă
Funcţia de cercetare a acci-
dentelor de muncă grave şi 
mortale a fost atribuită recent 
celor 10 autorități competente 
în domeniul siguranţei ocupa-
ţionale.

Munca suplimentară 
nu e voluntariat
În condițiile actuale, în care 
unele instituții de învățământ 
duc lipsă de cadre didacti-
ce, mai mulți salariați sunt 
nevoiți să cumuleze funcții 
fără a fi remunerați conform 
legislației.

Prestațiile sociale: 
cum se calculează  
și în ce condiții  
se plătesc 
La rugămintea cititorilor, spe-
cialistul CNSM răspunde la  în-
trebarea: cum se stabilesc, se 
calculează și se achită indem-
nizațiile din sistemul public de 
asigurări sociale în contex-
tul modificărilor operate la 
legislație. 

În prima sâmbătă
a lunii iulie este 
Ziua internațională 
a cooperației.  
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Vârsta de pensionare pentru bărbați s-a oprit…  la 63 de ani, 
iar femeile vor atinge acest plafon în 2028 

Veste bună și nu tocmai pentru 
persoanele care ating vârsta de pen-
sionare în Moldova. Potrivit Casei 
Naționale de Asigurări Sociale, înce-
pând cu 1 iulie curent, bărbații ies la 
pensie la vârsta de 63 de ani, plafon 
care nu se va mai modifica. Femeile, 
în schimb, primesc pensie dacă au 
împlinit 58 de ani și șase luni. Înce-

pând cu 2017, cu fiecare an, vârsta în 
cazul angajaților de gen feminin va 
crește cu șase luni, astfel că în anul 
2028 femeile vor ieși la pensie la 63 
de ani, exact ca și bărbații.

Deși bărbații au atins vârsta stan-
dard de pensionare, speranța lor de 
viață este de doar 67 de ani, mult 
mai mică decât la femei, care ajung 
să trăiască, în medie, aproximativ 74 
de ani și jumătate. Potrivit demogra-
filor, speranța de viață a moldove-
nilor este una modestă. „Vârsta de 

pensionare crește mai repede decât 
speranța de viață, iar aceasta este 
o încălcare a drepturilor umane. O 
bună parte a populației riscă să fie 
în afara pensiei, chiar dacă au con-
tribuit cea mai mare parte a vieții la 
fondul social pentru a-și asigura o 
bătrânețe liniștită”, spune demogra-
ful Valeriu Sainsus. 

Dezamăgiți de noua creștere 
sunt și cetățenii ajunși în prag de 
pensionare. Unii cred că nici măcar 
nu vor ajunge să-și primească banii 

meritați. „Este foarte rău, pentru că 
acum lumea este bolnavă și mulți o 
duc destul de greu. Nu vedeți cum 
mor unii după alții, chiar și tineri?!”, 
se arată indignată Eugenia Ciobanu 
din Chișinău. 

Reforma de majorare a vârstei 
de pensionare a fost implementată 
în urma unui acord semnat de fos-
tul Guvern Filip cu Fondul Monetar 
Internațional, în noiembrie 2016. 
Până atunci, femeile ieșeau la pensie 
la 57 de ani, iar bărbații - la 62. 

Câți cetățeni se vor bucura oare 
de pensia binemeritată  
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