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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVAStatul trebuie să manifeste grijă 

față de munca pedagogilor 
Obiectivul de bază al CNSM este apărarea 
drepturilor membrilor de sindicatp.2 p.3

Actual

La cei săraci...  
nici vaccinul  
nu trage
Unde e vacinul promis de 
atâta vreme? De ce un nu-
mar atât de mic de cetățeni  
au fost vaccinați?.. Sunt în-
trebări dureroase pe care le  
pun zilnic cetățenii.

Pentru un actor 
pâinea cea de 
toate zilele  
e jocul pe scenă 
Sâmbătă, 27 martie, în zi de 
odihnă, toată lumea care are 
tangențe cu teatrul, scena 
și aplauzele în semn de re-
cunoștință, va sărbători  Ziua 
Mondială a Teatrului. 

Sfaturile  
economistului și 
ale avocatului

Pe 27 martie este Ziua 
Mondială a Teatrului; 
pe 1 aprilie – 
Ziua păcălelilor. 

Sunt necesare acțiuni care ar conduce la diminuarea ratei de infectare 
și de decese provocate de Covid-19

CNSM propune Executivului măsuri de 
protecție social-economică a populației

Situația pandemică în Republica 
Moldova devine din ce în ce mai 
acută. Este evident că sunt nece-
sare măsuri care ar conduce la di-
minuarea ratei de infectare și de 
decese provocate de Covid-19, dar, 
totodată, urmează să ținem cont 
de necesitatea asigurării populației 
cu venituri care le-ar permite să-și 
asigure existența. Eventuala institu-
ire a unei stări de urgență la nivel 
național trebuie discutată și adop-

tată printr-o participare cât mai 
largă a diferitor actori ai societății, 
prin abordarea cât mai mult po-
sibil a specificului fiecărui partici-
pant, astfel, încât să nu provoace 
consecințe irecuperabile atât sani-
tare, cât și social-economice. Des-
pre aceasta se menționează într-o 
scrisoare, semnată de președinte-
le Confederației Naționale a Sin-
dicatelor din Moldova (CNSM),  
Oleg Budza, adresată premierului 
interimar al Republicii Moldova, 
Aureliu Ciocoi, președinte al Co-
misiei naționale extraordinare de 
sănătate publică. 

Potrivit autorului scrisorii, sindi-
catele și anterior au venit cu pro-
puneri și măsuri constructive care 
au vizat asigurarea și respectarea 
drepturilor și intereselor oamenilor 
muncii. „Cu toate că pe parcursul 
anului 2020 au fost luate unele 
măsuri cu impact social-economic, 
inclusiv ce țin de salariile achi-
tate, acestea au avut un grad de 
absorbție foarte redus. Dat fiind 
impactul mic al măsurilor aplicate, 
constatăm, conform datelor dife-
ritor studii, pierderea pe parcursul 
anului 2020 a circa 100 de mii de 
locuri de muncă. Din aceste con-

siderente, în continuare este actu-
al de a aplica măsuri care ar viza 
subvenționarea directă a salariilor 
în cazul situațiilor de suspendare 
a activității, staționare sau șomaj 
tehnic al lucrătorilor, în mărime de 
cel puțin al cuantumului minim ga-
rantat al salariului în sectorul real 
al economiei - 2935 de lei. Această 
măsură are menirea de a menține 
relația de muncă dintre angajator 
și lucrător și, ulterior, la o reveni-
re mai ușoară la activitatea nor-
mală a unităților economice”, se 
menționează în scrisoare. 

Galina MUNTEANU,
g.munteanu@vocea.md
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Din arhiva redacției. Foto: Nicu Bînzari

Următorul număr 
al ziarului  „Vocea poporului” 
va apărea pe 9 aprilie a.c.
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Trecem 
la ora 
de vară
În ultima duminică a lunii 
martie, mai exact în noap-
tea de 27 spre 28 martie 
2021, pe întreg teritoriul Re-
publicii Moldova se va trece 
la timpul de vară. Astfel, ora 
03:00 va deveni 04:00.  
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