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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVAAi toată aprecierea și susținerea 

întregii societăți, DOCTORE!
Polițiștii, printre cei mai expuși 
pericolului de contaminare p.3p.2

Agenții economici se plâng că vor avea pierderi catastrofale 
după ce și-au sistat activitatea 

Toate restaurantele și localurile 
de agrement din țară și-au sistat 
recent activitatea, după ce noul 
virus COVID-19 a băgat lumea în 
sperieți și chiar a început să facă 
ravagii în Republica Moldova, fiind 
înregistrate tot mai multe victime. 
Agenții economici se plâng că înre-
gistrează pierderi catastrofale după 
ce și-au pus lacătele la uși, iar în-

treprinderile mici și mijlocii solicită 
autorităților centrale să ia măsuri 
urgente pentru a susţine antrepre-
norii în perioada luptei împotriva 
coronavirusului.  

Localurile sunt pustii, la mese 
nimeni nu mai face comandă și nu 
se mai cer note de plată. Manage-
rii localurilor încearcă să facă față 
situației cum pot ca să depășească 
această criză. Pentru a câștiga cât 
de cât, dar a veni și în susținerea 
clienților, unele localuri au început 
să livreze mâncare la domiciliu. 

Chiar și așa, comenzile sunt foarte 
puține. 

„Pierderile sunt considerabile. 
Acestea depășesc 60-70 la sută 
din încasările anterioare. Sperăm 
că se va activiza serviciul livrare, pe 
care îl prestează localul nostru, și 
să atingem cifre cât mai mari”, ne 
spune Radu Timoftica, managerul 
unei rețele de restaurante. 

 „Ca angajații să nu aibă de su-
ferit și să avem cu ce să le achităm 
salariile, am decis să trecem la li-
vrarea on-line a comenzilor. Chiar 

și așa, acestea sunt foarte puține și 
deja observăm că suntem în pierde-
re. O parte din echipă am trimis-o 
acasă, în șomaj tehnic, doi dintre 
angajați ne-au anunțat deja că vor 
să se disponibilizeze. Nu știm ce 
vom face și cum ne vom descurca 
în viitor. Este o situație destul de 
critică. Nu putem să facem anumi-
te prognoze, pentru că nu știm ce 
va fi mâine, darămite peste o lună 
sau două”, susține managerul unei 
rețele de pizzerii din Chișinău. 

Coronavirusul i-a strâns 
cu ușa pe mulți oameni de afaceri
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Datorii la plata 
cotizațiilor  
sindicale
Aspecte privind restanțe la 
plata cotizațiilor sindicale și 
distribuirea biletelor de trata-
ment balneosanatorial au fost 
abordate în cadrul Campaniei 
„În dialog cu avocatul sindi-
catelor”, care s-a desfășurat la 
Ocnița. 

Rezervele  
alimentare ale ţării 
sunt suficiente 
Țara noastră dispune de sufi-
ciente rezerve alimentare, iar 
preţurile sunt ţinute sub con-
trol, cel puţin, pe durata stării 
de urgenţă, instituită până pe 
15 mai. Sunt asigurările date 
de autorităţile statului.

Estimări ale OIM 
privind impactul 
COVID-19  
asupra lucrătorilor 
Pandemia de coronavirus, care 
afectează veniturile şi nivelul 
de trai al lucrătorilor, va lovi 
cel mai puternic în persoanele 
cu locuri de muncă mai puțin 
protejate și cu remunerare mai 
scăzută. 

Soluții pentru  
eficientizarea 
activității sindicale
La nivelul conducerii Federației 
„MOLDSINDCOOPCOMERȚ” 
conștientizăm că deficitul de 
personal calificat este deter-
minat de faptul că multe dintre 
meseriile şi profesiile însușite 
în şcolile profesionale nu mai 
sunt atât de atractive pentru 
tineri.
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Și Chișinăul a ajuns „în rând cu lumea civilizată”: un „oraș-fantomă”, cu străzile pustii
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