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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVASindicatele se opun funcției de Avocat 

al Poporului pentru antreprenori 
E nevoie de conjugarea eforturilor țărilor 
UE pentru a face față pandemiei p.3p.2

de la

17,60 lei
*

www.vocea.md/abonamente
+373 (22) 23 40 93

ABONAREA 2020!

*  Abonament lunar 

3 luni - 52,80 lei;     6 luni - 105,60 lei;     12 luni - 211,20 lei.3 luni - 52,80 lei;     6 luni - 105,60 lei;     12 luni - 211,20 lei.

*  Abonament lunar

Actual

Stresul la locul  
de muncă
Stresul la locul de mun-
că este considerat ca fiind 
cel de al doilea risc major 
în domeniul securității și 
sănătății în muncă. Acesta 
are un impact semnificativ 
asupra sănătății oamenilor, 
organizațiilor și economiilor 
naționale.

Mii de persoane 
au beneficiat  
de reexaminarea 
pensiei 
De la 1 iulie anul curent, 
dreptul la reexaminarea 
pensiei pentru limită de vâr-
stă a fost valorificat de către 
circa 20 de mii de persoa-
ne, care au beneficiat de o 
majorare medie a pensiei cu 
2881,88 lei. 

Sfaturile  
economistului și 
ale avocatului

Atenție  
la ofertele  
ademenitoare!
În ultimii ani, practica redu-
cerilor masive, cu până la  
70 la sută, oferite de ma-
gazine, a devenit extrem 
de populară. Însă, potri-
vit specialiștilor, în spatele 
ofertelor ademenitoare pot 
sta de multe ori tentative de 
înșelare a cumpărătorilor. 

Sindicatele au înaintat propuneri pentru modificarea proiectului 
de document, urmărind bunăstarea omului

Drept rezultat al demersului în-
aintat la data de 21 octombrie, 
Guvernul a aprobat acordarea pre-
miului anual angajaților din sectorul 
bugetar pentru rezultatele activității 
în anul 2019. De premiu vor bene-
ficia cadrele medicale finanțate din 
bugetul de stat, funcționarii din 
domeniul învățământului, cultu-
rii, dar și alte categorii de salariați.  
Peste 180 de mii de angajați vor 
primi premiul prevăzut de legislație, 

în valoare de până la 50 la sută din 
salariul de bază, până la finele aces-
tui an.

Confederația Națională a Sindi-
catelor din Moldova (CNSM) mai 
susține că e nevoie să fie elaborat 
un mecanism care să prevadă acor-
darea premiului anual personalului 
din unitățile bugetare pentru re-
zultatele activității, nu doar pentru 
anul 2019, dar să aibă un caracter 
permanent. Iar acordarea premiului 
anual pentru rezultatele anului 2019 
să fie prevăzută în luna decembrie 
2020. Apoi, pentru fiecare an urmă-
tor să fie stabilită în trimestrul I al 

următorului an, pentru a nu-i dimi-
nua puterea de cumpărare.

Aceste solicitări sunt incluse în 
avizul CNSM la proiectul Hotărâ-
rii Guvernului privind acordarea 
premiului anual personalului din 
unitățile bugetare pentru rezultate-
le activității în anul 2019, expediat 
Cancelariei de Stat și Ministerului 
Finanțelor.

În aviz, Oleg Budza, președintele 
CNSM, își exprimă recunoștința 
pentru reacția promptă a Guvernu-
lui în vederea soluționării problemei 
legate de implementarea prevede-
rilor art. 211 din Legea privind siste-

mul unitar de salarizare în sectorul 
bugetar. Amintim că, la sfârșitul lu-
nii octombrie anul curent, Federația 
Sindicală a Educației și Științei, Fe- 
derația Sindicală „Sănătatea”, Fe-
derația Sindicatelor Lucrătorilor din 
Cultură și Federația Sindicatelor 
Angajaților din Serviciile Publice au 
solicitat Guvernului urgentarea alo-
cării mijloacelor financiare necesare 
pentru acordarea premiului anu-
al salariaților din sectorul bugetar. 
Această solicitare a fost susținută 
de CNSM, care a expediat o adresa-
re premierului Ion Chicu.

CNSM insistă pe acordarea premiului 
anual personalului din unitățile bugetare

Natalia HADÂRCĂ,
n.hadarca@vocea.md
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