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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVAPeste 250 de angajați ai căilor ferate vor 

fi concediați în luna următoare
2021, declarat Anul Internațional 
al cadrelor medicale și îngrijitorilor
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Actual

Pandemia  
și seceta au pus  
la pământ  
economia 
Covid-19 și seceta severă 
din acest an au lovit dur în 
economie, zeci de întreprin-
deri fiind în prag de faliment,  
iar nivelul sărăciei atingând 
cote îngrijorătoare. 

„Coca-Cola”  
îi concediază pe 
liderii sindicali 
Managerii companiei „Coca-
Cola” din Filipine încearcă să 
profite de situația instituită 
din cauza coronavirusului, 
pentru ca să se debaraseze 
de sindicatul independent 
FCCU-SENTRO.

Sfaturile  
economistului  
și ale avocatului

Stațiile PECO au 
crescut prețurile 
la carburanți
La câteva săptămâni de la  
ultima majorare, cele mai 
multe stații PECO au ma-
jorat din nou prețurile la 
carburanți.  În cazul benzinei, 
creșterea ajunge la peste un 
leu. 

Minimul de existență în Republica Moldova, printre cele mai scăzute din lume 

Comitetul Confederal a trasat 
obiectivele pentru semestrul I din 2021

Pandemia de coronavirus a dat 
peste cap activitatea economică și 
socială din țară. Sindicatele, a că-
ror menire este să apere drepturile 
social-economice ale angajaților, 
au fost nevoite să activeze în re-
gim excepțional. Ședința ordinară 
a Comitetului Confederal al CNSM, 
amânată în mai multe rânduri din 
cauza crizei pandemice, a avut loc 
pe 21 ianuarie la Casa Sindicatelor.

Ordinea de zi a ședinței Co-
mitetului Confederal al CNSM 
a conținut subiecte importan-
te, printre care se numără cele 
privind: propunerile CNSM de 
modificare și completare a ca-
drului legal referitor la minimul 
de existență; respectarea preve-
derilor convențiilor colective (ni-
vel național); inițierea procesului 
de ratificare a Convenției OIM 
nr. 190/2019 privind eliminarea 
violenței și a hărțuirii la locul de 
muncă; propunerile CNSM la 
Planul de activitate al Comisiei 

naționale pentru consultări și ne-
gocieri colective pentru semestrul 
I din anul 2021; aprobarea Planu-
lui de activitate al CNSM pentru 
semestrul I al anului 2021; acti-
vitatea sanatoriilor subordonate 
CNSM, precum și chestiuni orga-
nizatorice.  

Precum se știe, în orice țară 
civilizată gradul de prosperitate 
și grija statului față de cetățenii 
săi se măsoară după minimul de 
existență. În Nota informativă cu 
privire la propunerile CNSM de 
modificare și completare a cadru-

lui legal referitor la minimul de 
existență se arată că minimul de 
existenţă reprezintă volumul mi-
nim de produse şi servicii, nece-
sare pentru satisfacerea cerinţelor 
primordiale, asigurarea menţinerii 
sănătăţii şi susţinerea vitalităţii 
omului.

Estimarea mărimii valorice a 
coșului alimentar se efectuează în 
baza seturilor minime de produse 
alimentare, formate prin metoda 
normativă şi a prețurilor de con-
sum la produsele alimentare, înre-
gistrate de către BNS. 

Natalia HADÂRCĂ,
n.hadarca@vocea.md

Pe 27 ianuarie este 
Ziua Comemorării 
Victimelor 
Holocaustului; 
pe 29 ianuarie - Ziua 
Lurătorului Procuraturii. p.2
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