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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVATinerii din FSCRE au făcut schimb 

de opinii în probleme ce îi vizează 
Activitatea IMS în 2020 
și obiectivele pentru 2021 
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Actual

Efectele școlii 
on-line pe timp 
de pandemie
Elevii acumulează lacune  
în însușirea materiei pe  
timp de pandemie, iar cei 
din familii social-vulnera- 
bile continuă să rămână 
pe dinafara sistemului de 
educație.

Un nou  
Contract colectiv 
de muncă 
În urma negocierilor din ca-
drul Comisiei de dialog soci-
al, Federaţia Sindicatelor din 
Comunicații și Administra- 
ția S.A. „Moldtelecom” au 
semnat un nou Contract co-
lectiv de muncă pentru anii 
2021-2024. 

Sfaturile  
economistului  
și ale avocatului

Moldova duce 
lipsă de forţă  
de muncă  
calificată 
Mediul de afaceri trage sem-
nale de alarmă legat de lipsa 
muncitorilor calificați în Re-
publica Moldova. 

Peste 41 mln. de lei, alocate pentru indemnizații unice angajaților 
din sectorul bugetar infectați cu Covid-19 

Oameni în halate albe, eroi 
care se sacrifică pentru semeni 

Guvernul interimar va aloca din 
fondul de investiții peste 41 milioa-
ne de lei pentru plata indemnizațiilor 
unice de 16 mii de lei angajaților 
din sistemul medical infectați cu  
Covid-19. Decizia a fost luată la 
ședința de miercuri a Cabinetu-
lui condus de premierul interimar  
Aureliu Ciocoi. 

Aceasta mai prevede că în cazul 
altor câteva categorii de angajați 

publici indemnizația va fi acorda-
tă dacă aceștia au fost infectați în 
exercitarea funcției înainte de 30 
septembrie 2020. 

Astfel, alte 2.564 de persoane 
ce au  contractat  noul coronavirus 
la locul de muncă vor beneficia de 
indemnizația unică de 16 mii de lei.

Potrivit Hotărârii Guvernului, cei 
mai mulți bani, circa 15 milioane 
de lei, va primi Ministerul Sănătăţii, 
Muncii şi Protecției Sociale. 

Indemnizațiile vor fi distribui-
te de autoritățile publice centrale 
sau locale în funcție de beneficiari.  

Ciocoi a spus că guvernul a găsit re-
surse „pentru a-și onora obligațiile 
față de medici și cei care luptă cu 
pandemia”, dar că situația este difi-
cilă. Guvernul interimar nu poate de-
cide asupra unor cheltuieli noi, dar 
poate redistribui unele fonduri exis-
tente. Fostul guvern Chicu a cerut 
toamna trecută anularea indemniza-
ției introduse la începutul pandemiei, 
dar parlamentul a respins cererea. 

De asemenea, bani pentru 
indemnizațiile unice destinate an-
gajaților infectați cu coronavirus la 
serviciu vor primi și Ministerul Apă-

rării, cel al Economiei şi Infrastruc-
turii, Procuratura Generală, Consiliul 
Superior al Magistraturii, Consiliul 
Municipal Chișinău, dar și mai multe 
consilii raionale.

Reamintim că Federația „Sănăta-
tea” a pledat constant în apărarea 
drepturilor și a intereselor lucrăto-
rilor medicali, în primul rând, să nu 
fie pusă în pericol viața și sănătatea 
lor. La insistența sindicatelor, au fost 
majorate salariile cadrelor medica-
le. Recunoaşterea oficială a infecției 
Covid-19 ca boală profesională este 
o altă revendicare a sindicatelor.

Natalia HADÂRCĂ,
n.hadarca@vocea.md

Pe 1 februarie 
este Ziua autonomiei 
locale şi a lucrătorului 
din administraţia 
publică locală. 
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