
VINERI, 20 MARTIE 2020   № 11 (1455)                                          

FONDAT ÎN FEBRUARIE 1990 WWW.VOCEA.MD

ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVASituație de criză: Lecții online 

în perioada vacanței forțate
Condiții de angajare și de desfacere 
a contractului de muncă p.4
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Este necesar să fie cât mai puţin contact direct şi să protejăm 
de noul coronavirus, în primul rând, copiii

Reprezentanţii sindicatelor ur-
măresc îndeaproape modul în care 
evoluează situaţia epidemiologică 
din ţara noastră privind riscul de 
răspândire a COVID-19 şi întreprind 
operativ măsuri în corespundere cu 
deciziile emise în cadrul şedinţelor 
Comisiei naţionale extraordinare de 
sănătate publică. 

„Ne bazăm, în primul rând, pe 
situaţia generală care s-a creat în 
ţara noastră. Ca parte componentă 
a societăţii civile, noi nu putem fi 
în afara evenimentelor ce au loc, în 
special, a celor privind ameninţările 
pe care le prezintă noul coronavi-
rus”, a subliniat Oleg Budza, preşe-
dintele CNSM. 

Oleg Budza a remarcat că, în ca-
litatea sa de membru al Comisiei 
naţionale extraordinare de sănătate 
publică, participă la şedinţele aces-

teia, la care sunt examinate măsurile 
de prevenire şi stopare a răspândirii 
COVID-19. 

În opinia lui Oleg Budza, cea mai 
drastică decizie a fost restricţiona-
rea accesului în Republica Moldova 
a cetăţenilor din alte state. Cu păre-
re de rău, coronavirusul a pătruns în 
ţara noastră şi deja au fost atestate 
şi cazuri cu transmitere locală. Dacă, 
iniţial, au fost confirmate şase-opt 
cazuri, foarte rapid numărul acesto-
ra s-a dublat, s-a triplat şi continuă 

să crească. Din păcate, s-a înregis-
trat și un deces. Au fost sistate zbo-
rurile din şi spre R. Moldova şi au 
fost înăsprite controalele la puncte-
le de trecere a frontierei. 

„Sunt măsuri foarte dureroase 
pentru cei care călătoresc, pentru 
cei care vor să vină în ţara noastră. 
O bună parte nici nu mai riscă să o 
facă, după ce au fost preîntâmpinaţi 
că pot să rămână blocaţi la fronti-
eră sau prin zonele de carantină”,  
a specificat Oleg Budza. 

Viaţa şi sănătatea oamenilor constituie 
o prioritate pentru sindicalişti
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Prevederi legale 
axate pe raporturile 
de muncă  
şi drepturile  
salariaţilor
Un set de recomandări axa-
te pe clarificarea situațiilor 
juridice ce țin de raporturile 
de muncă dintre angajator 
și salariat au fost emise de  
Ministerul Sănătății, Muncii  
și Protecției Sociale, în con-
textul situației epidemiolo-
gice.

Medicii, cei din  
prima linie în lupta 
cu coronavirusul,  
au nevoie de sprijin
În timp ce noi stăm acasă, în 
efortul întregii societăți de 
a preveni astfel răspândirea 
temutului virus COVID-19, 
sunt persoane care își riscă 
viața pentru a-i salva pe cei 
infectați. Ei sunt medicii, eroii 
noștri de astăzi. 

Suprafețe mai mari 
de păduri -  
o populație  
mai sănătoasă
Potrivit Agenției „Moldsilva”, 
majoritatea terenurilor aco-
perite cu păduri sau 87,2% se 
află în proprietatea statului, 
restul fiind deținute de pri-
mării - 12,2%, și doar 0,6% 
dintre păduri sunt în proprie-
tate privată. 
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Acest număr a fost 
făcut de angajații 
redacției în condiții 
extreme. Activitatea 
tipografiei, a Poștei poate 
fi suspendată oricând 
în actuala situație.


