
VINERI, 7 MAI 2021№ 17 (1501)                                          

FONDAT ÎN FEBRUARIE 1990 WWW.VOCEA.MD

ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVAFSCM are mereu în vizor 

sănătatea angajaților 
Administrația UTM și Sindicatul 
salariaților au semnat CCM p.2 p.3

Actual

Problemele  
existente,  
discutate la nivel 
internațional
Președinta FSCRE, Marga-
reta Strestian, a participat 
la ședința, în format on- 
line,  a Consiliului Nefte-
gazstroiprofsoiuz. În cadrul 
evenimentului au fost dis-
cutate și aprobate chestiuni 
importante pentru sindi-
cate.

An al recordurilor 
pe piața  
imobiliară
2021 va fi anul care, cel 
mai probabil, va marca 
creșterea cererii de apar-
tamente. Tendința arată că 
vom asista la o vânzare re-
cord, de circa 30 de mii de 
locuințe. 

Învăţământul  
dual
Tinerii din Moldova au po-
sibilitatea să studieze în  
30 de instituţii, în care se 
practică învăţământul dual.

E nevoie de investiții importante în crearea de programe 
guvernamentale de ocupare a forței de lucru

Guvernul trebuie să facă din crearea 
de locuri de muncă o prioritate

p.3

Persoanele care pe o perioadă 
de cel puțin 12 luni consecutive, 
ce preced lunii de angajare, nu au 
avut venituri salariale, vor primi 
subvenții. Banii vor fi oferiți pentru 
cheltuielile salariaților începând 
cu 1 ianuarie 2021. Regulamen-
tul ce vine să susțină piața muncii 
din Republica Moldova a fost 
aprobat recent de Cabinetul de 
miniștri.

Ținta sunt tinerii, persoanele 
din diasporă și persoanele care și-
au pierdut locul de muncă în anul 
2020. Vor fi subvenționate și per-
soanele cu dizabilități, cu excepția 
celor angajate în cadrul întreprin-
derilor specializate. Cuantumul 
subvenției acordate va fi stabilit în 
funcție de categoria angajatului. În 
acest sens, din bugetul de stat ur-
mează a fi alocate 200 de milioane 
de lei.

„Este un lucru demn de salutat, 
în cazul în care economia țării a fost 
grav afectată în anul 2020. Este un 

pas important și așteptat de mulți 
cetățeni, mai ales că banii, cele 200 
de milioane, sunt prevăzuți în le-
gea Bugetului de stat pentru anul 
curent”, a menționat premierul in-
terimar Aureliu Ciocoi.

De asemenea, Guvernul în 
exercițiu a aprobat Regulamentul 
privind subvenționarea locurilor 
de muncă. Acesta stabilește pro-
cedura de acordare a subvențiilor 
aferente cheltuielilor privind plata 
salariului.

Conform hotărârii Executivului, 
cheltuielile pentru subvenționarea 

locurilor de muncă se efectuea-
ză în limitele alocațiilor bugetare 
aprobate anual în Bugetul de stat, 
conform principiului „primul ve-
nit, primul servit”. „În cazul în care 
suma subvențiilor atinge limite-
le alocațiilor bugetare aprobate 
anual în Bugetul de stat, Ministe-
rul Finanțelor, în procesul de rec-
tificare sau elaborare a Bugetului  
de stat, propune suplinirea alo-
cațiilor bugetare, inclusiv pentru a 
acoperi sumele subvenției anului 
precedent”, se arată în documentul 
Executivului.
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Din arhiva redacției. Foto: Nicu Bînzari

Pe 7 mai este 
Ziua Radioului; 
pe 8 mai - Ziua 
Internațională a crucii 
roșii și semilunii roșii; 
pe 9 mai – 
ZiuaVictoriei 
și a comemorării 
eroilor căzuți pentru 
Independența Patriei 
și Ziua Europei; 
pe 10 mai – 
Paștele Blajinilor.
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