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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVASindicatele din Comunicații sunt alături 

de angajații de la Poșta Moldovei
O comisie specială va analiza situația  
economico-financiară de la CFM p.2

Actual

Orice medicament 
trebuie  
administrat  
cu precauție
Medicamentele administra-
te, cu sau fără prescripția 
medicului, ne pot pune viața 
în pericol.  Chiar și prepara-
tele care fac parte din lista 
recomandată pot provoca 
reacții adverse

Antreprenorii  
lucrează  
în pierdere 
Seceta din vara anului trecut 
se face tot mai resimțită. 
Aceasta a afectat cel mai 
mult sectorul de panificație 
și ramura creșterea animale-
lor, susțin specialiștii în do-
meniu.

Sfaturile  
economistului și 
ale avocatului

Standard nou 
în Clasificatorul 
ocupațiilor 
În Monitorul Oficial a fost 
publicat Ordinul Ministeru- 
lui Sănătății, Muncii și Pro-
tecției Sociale nr. 31 din 
25 ianuarie 2021 cu privire 
la aprobarea standardului 
ocupațional „Îngrijitor la do-
miciliu”.

Am lansat o serie de propuneri care vizează sprijinirea
și creșterea protecției sociale a populației, care a fost grav afectată

Pandemia va provoca cea mai 
abruptă scădere a economiei

Societatea își revine cu greu de 
pe urma loviturilor date de noul 
coronavirus, care încă nu a fost în-
vins și cu care mai avem de luptat 
mult până vom putea spune că am 
scăpat de această grea încercare. 
Repercusiunile se resimt pe multi-
ple planuri: social, economic, cultu-
ral, chiar psihologic, dacă vreți. 

Însă, întrucât toate societățile 

moderne, prospere sau mai puțin 
prospere, se țin pe economie, rece-
siunea acesteia se resimte cel mai 
dureros. Criza pandemică va pro-
voca în anul curent cea mai abruptă 
scădere a economiei moldovenești 
din ultimii 20 de ani.

Mai mult decât atât, cele mai 
recente declarații ale autorităților 
arată o revizuire a așteptărilor po-
trivit cărora economia se va con-
tracta cu 6,5% pentru acest an, 
indicator apropiat de estimările 
anterioare făcute de Expert–Grup 

în Raportul de Stare a Țării 2020, 
de 7,5%. 

Datele efective pentru primul se-
mestru indică o scădere economică 
de 7,2%, cele mai afectate sectoare 
fiind cele care implică interacțiunea 
și mobilitatea populației, dar și cele 
din zona economiei informale (Ho-
ReCa, activități ale gospodăriilor 
casnice, arta, activități de recree-
re și de agrement, transport). În 
a doua parte a anului, în tabloul 
statistic al sectoarelor cu cele mai 
mari scăderi se va regăsi și agricul-

tura, potrivit unei analize efectuate 
de Expert–Grup. 

Pandemia a vulnerabilizat cea 
mai activă categorie de persoane 
din economie – salariații. Angajații 
sunt, de data aceasta, grupul lo-
vit cel mai dur, iar reabilitarea și 
reconversia lor economică este 
esențială, deoarece cu cât mai mult 
vor sta fără ocupație, cu atât mai 
mult le va scădea relevanța profe-
sională sau se vor regăsi în cele din 
urmă forțați să completeze rândul 
emigranților. 

Natalia HADÂRCĂ,
n.hadarca@vocea.md
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Pe 15 februarie  
este Ziua comemorării 
celor căzuţi în războiul 
din Afganistan.
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Din arhiva redacției. Foto: Nicu Bînzari


