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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVASindicatele au un rol important 

în asigurarea egalității de gen
Subvenții pentru tinerii care doresc 
să se lanseze în afaceri agricole p.2 p.3

Actual

Eroii care luptă  
cu focul 
Curajul, devotamentul și sa-
crificiul sunt cuvintele care 
definesc personalitatea an-
gajatului IGSU.

Activitățile  
“cultivatorilor  
de rău” înfloresc
Din clipa când pandemia de 
coronavirus a luat prin sur-
prindere  întregul glob, în  
Republica Moldova, au înce-
put să iasă la iveală un soi de 
oameni împătimiți de culti-
varea Răului.

Sectorul HoReCa, 
în prag  
de faliment
Circa 40 la sută din între-
prinderile care fac parte din 
sectorul HoReCa și-au sistat 
activitatea pentru o perioa-
dă nedeterminată, din cauza 
restricțiilor impuse de pan-
demie. 

Sfaturile  
economistului și 
ale avocatului

Pensiile vor fi  
recalculate
Pensia persoanelor care au 
muncit timp de 7 ani, după 
ce s-au pensionat, va fi re-
calculată. De la începutul 
anului și până în prezent, au 
fost depuse spre examinare 
aproape 26 de mii de cereri.

Stimați demnitari de stat, spuneți-ne ce să facem, 
unde să ne adresăm ca să ne fie apărate drepturile noastre legitime? 

Situația incertă de la Calea Ferată 
a Moldovei riscă să sară de pe șine 
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Situația de la Calea Ferată a 
Moldovei nu s-a schimbat deloc. 
În pofida protestelor de acum o 
lună și a solicitărilor repetate ale 
angajaților de a le fi achitate sala-
riile, autoritățile strâng din umeri. 
Zilele trecute, angajații de la Căile 
Ferate și reprezentanți ai sindicate-
lor de la nodul feroviar Bălți, Ocnița, 
Bender au expediat o scrisoare re-

petată către Parlament. Muncitorii 
scriu că problema salariilor neachi-
tate de câteva luni încă nu a fost 
soluționată. „Stăm câte 12 ore în frig 
și foame, ne distrugem sănătatea, nu 
avem bani ca să  procurăm produse 
alimentare, întreține familiile, cu ce 
să achităm serviciile comunale, sun-
tem disperați”, spun angajații CFM. 
Astfel, semnatarii îi îndeamnă pe 
parlamentari să renunțe la jumătate 
din salariu, premii și îndemnizații, 
pentru a contribui la achitarea lefu-
rilor angajaților CFM.

„Stimați deputați, spuneți-ne ce 
să facem, unde să ne adresăm ca 
să ne fie apărate drepturile noas-
tre legitime. Luând în considerare 
starea de urgență ce s-a creat la 
CFM, poate voi, deputații,  dar și 
toți reprezentanții instituțiilor statu-
lui refuzați la o jumate din salariu, 
la premii și îndemnizații lunare și 
acordați ajutor pentru achitarea sa-
lariilor angajaților CFM”, îi îndeam-
nă salariații pe demnitari în scrisoa-
re. „Noi până la 25 aprilie putem să 
ținem salariații de la acțiuni, protes-

te și manifestări în masă, dar mai 
apoi ne temem că se va începe un 
haos total. Să nu vă limitați la achi-
tarea doar a unui salariu, ci minim la 
două”, mai spun lucrătorii.

Muncitorii pe care i-am întâlnit la 
Gara Feroviară din capitală se plâng 
că sunt la limita sărăciei. „Eu cred că 
cu noi fac experimente, ei doresc să 
vadă, cum oameni trăiesc fără bani 
și fără mâncare. Îmi este greu să vă 
spun cum supraviețium”, ni se plân-
ge unul dintre angajați.
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