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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVASindicaliștii din comunicații, 

activi și pe timp de pandemie
Imaginea și atractivitatea 
sectorului industriei ușoare 
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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

Congresul VI  
al Federației  
Sindicale  
a Feroviarilor 
Joi, 26 noiembrie, s-au des-
fășurat lucrările Congresului 
VI al Federației Sindicale a 
Feroviarilor din R. Moldo-
va. La Congres au participat 
delegații din toată țara, dar 
și sindicaliști de la instituțiile 
din ramură. 

Controlul de stat 
revine la ISM 
Datorită poziției ferme a 
CNSM, Parlamentul RM a 
restabilit, la 19 noiembrie 
curent, pentru Inspectora-
tul de Stat al Muncii (ISM) 
atribuţiile de control în do-
meniul securităţii şi sănătăţii  
în muncă.

Salarii medii  
pe economie  
de circa 9 mii de lei
Conform prognozelor fă-
cute de autorități, cuantu-
mul salariului mediu lunar 
pe economie urmează să 
crească, în 2021, cu 763 de 
lei față de cel aplicat în anul 
curent. 

Sfaturile  
economistului  
și ale avocatului

În comparaţie cu suma aprobată pentru anul 2020, atât veniturile, 
cât și cheltuielile legate de asigurări, au fost majorate cu 35 la sută

Consiliul de administraţie al 
Companiei Naţionale de Asigurări 
în Medicină (CNAM) a examinat în 
una din zilele trecute proiectul Legii 
fondurilor asigurării obligatorii de 
asistenţă medicală (FAOAM) pentru 
anul 2021. 

Documentul prevede atât venituri, 
cât şi cheltuieli, în jur de 11 miliarde 
321 de milioane de lei. În compara-
ţie cu suma aprobată pentru 2020, 

este prognozată majorarea venitu-
rilor şi a cheltuielilor cu 35%. Con-
form proiectului, prima de asigurare 
medicală obligatorie în sumă fixă, 
precum şi cea în formă procentuală 
din salariu şi din alte recompense, 
vor rămâne neschimbate. 

Astfel, prima în sumă fixă va con-
stitui 4056 de lei, iar la achitarea 
acesteia în primele trei luni ale anului 
vor fi aplicate reduceri de 50%, 60% 
şi 75%. Prima în formă procentuală 
din salariu va fi păstrată la nivelul de 
9%. Cea mai mare parte a fondurilor 
AOAM, în jur de 11 miliarde 158 de 

milioane de lei, urmează a fi acu-
mulată în fondul pentru achitarea 
serviciilor medicale curente. Această 
cifră este cu aproape 2 miliarde 932 
de milioane sau cu 35,6% mai mare 
comparativ cu cea aprobată pentru 
2020. Creşterea respectivă urmează 
să acopere cheltuielile necesare re-
alizării Programului unic al asigurării 
obligatorii de asistenţă medicală.

De asemenea, proiectul Legii fon-
durilor AOAM pentru 2021 prevede 
acoperirea cheltuielilor aferente ma-
jorării cu 30% de la 1 ianuarie 2021 a 
salariilor de funcţie ale personalului 

angajat în instituţiile medico-sanita-
re publice. Totodată, este prevăzută 
acoperirea cheltuielilor destinate 
sporului pentru motivarea persona-
lului antrenat în acordarea asistenţei 
medicale persoanelor infectate cu 
Covid-19.

În aceeași ordine de idei, Con-
federația Națională a Sindicatelor 
din Moldova (CNSM), un membru 
al căruia face parte din Consiliul de 
administrație al CNAM, pledează 
pentru majorarea salariului și pentru 
alte categorii de angajați din siste-
mul medical. 

Proiectul Legii fondurilor AOAM  
pentru 2021 a fost examinat de CNAM

Galina MUNTEANU,
g.munteanu@vocea.md
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Pe 3 decembrie 
este Ziua internațională 
a persoanelor 
cu dizabilități. 
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