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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVASistemul educațional a suportat 

un impact fără precedent asupra sa
2020, anul care ne-a adus Covidul 
și ne-a luat mulți oameni dragi p.5
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Actual

Aproape un sfert 
din populația țării 
trăiește în sărăcie
Populația din mediul rural este 
expusă unui risc de sărăcie 
mult mai mare decât populația 
din orașe. Rata sărăciei în  
anul 2019 în mediul rural a 
fost de 34,5%, față de 11,2% 
în mediul urban.

Sfaturile  
economistului și  
ale avocatului

Susținerea  
angajatorilor  
care creează  
locuri de muncă 
Șomerii din mediul rural care 
au intenția să-și lanseze o  
afacere vor beneficia de 
susținere din partea Agenției 
Naționale pentru Ocuparea 
Forței de Muncă. 

Vânzarea  
tacâmurilor  
din plastic  
este interzisă
Începând cu 1 ianuarie, co-
mercializarea produselor din 
plastic este strict interzisă. 
Astfel, comercianții care vor 
scoate la vânzare tacâmuri din 
plastic vor fi amendați. Amen-
zile se ridică la 12 mii de lei. 

Solidaritatea într-o perioadă grea a scos la iveală caractere puternice, 
spiritul de sacrificiu

Pandemia și-a lăsat amprenta asupra 
activității sindicatelor în întreaga țară

Anul 2020, începând cu al doilea 
trimestru, a trecut sub semnul stă-
rii excepționale legate de pande-
mia de Covid-19 și al consecințelor 
nefaste pentru întreaga societate. 
Bineînțeles, și sindicatele, ca parte 
componentă a societății, au avut de 
suferit de pe urma pandemiei. Multe 
întreprinderi, organizații și-au sistat 
activitatea pe o anumită perioadă. 
Din cauza restricțiilor privind întru-

nirile, liderii organizațiilor sindicale 
primare au fost nevoiți să țină legă-
tura cu organele ierarhic superioare 
și cu membrii de rând prin telefon 
sau on-line. Cu toate acestea, comu-
nicarea a fost cuvântul de ordine pe 
parcursul acestor luni grele și lungi, 
dar și asistența acordată, în măsura 
posibilităților. 

În primul rând, au avut nevoie 
de sprijin cei care s-au aflat în pri-
ma linie de luptă cu noul corona-
virus: medicii, polițiștii, funcționarii 
publici și alții, mulți dintre care au 
fost infectați cu temutul virus, iar 

unii, din păcate, au pierdut lupta cu 
acesta.

Solidaritatea dintre federațiile 
sindicale de ramură și membrii de 
sindicat s-a văzut în mod pregnant 
în această perioadă grea, care a scos 
la iveală caracterele puternice, spi-
ritul de sacrificiu, dar și faptul că, la 
nevoie, colegii de breaslă pun umă-
rul, se sprijină reciproc. 

„Chiar și în aceste condiții epide-
miologice, munca depusă a adus un 
aport la realizarea Strategiei CNSM 
pentru anii 2017-2022. Marea noas-
tră familie sindicală a contribuit la 

consolidarea sindicalismului la toate 
nivelurile, menținând astfel poziția 
în ansamblu a instituției sindicale în 
societatea civilă. Rezultatul final al 
acestei munci a constituit adoptarea 
unui șir de acte legislative și norma-
tive, întreprinderea multor acțiuni 
în beneficiul membrilor de sindicat. 
Prin toate activitățile organizate am 
demonstrat unitate și solidaritate 
sindicalistă, că avem potențial să fa-
cem față misiunii nobile de a-l apăra 
pe omul muncitor”, a remarcat Oleg 
Budza, președintele CNSM.

Natalia HADÂRCĂ,
n.hadarca@vocea.md

Pe 15 ianuarie 
este Ziua comemorării 
lui Mihai Eminescu
și Ziua Națională
a Culturii; 
pe 17 ianuarie - 
Ziua Diplomatului. 
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5 februarie. CNSM a organizat în premieră la Chișinău întrevederea conducerii CNSM cu membrii de sindicat cu genericul „Vocea Ta Contează!”.
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