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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVAFSEȘ cere autorităților o atitudine 

responsabilă față de profesori
Sănătatea și securitatea la locul 
de muncă, un drept fundamentalp.2 p.5

Actual

Cadrele didactice 
nu prea doresc  
să se vaccineze 
Din 11 mii de lucrători di-
dactici și personal auxiliar 
din Chișinău, doar circa 2000 
de angajați ai liceelor și gim-
naziilor și 1860 din institu- 
țiile de educație timpurie și-
au dat acordul de a se imu-
niza. 

Pandemia a  
accentuat punctele 
slabe care existau 
în societate
Republica Moldova este una 
din cele mai sărace țări din 
Europa de Est și se află în 
topul țărilor cu o populație 
care se micșorează cel  
mai rapid din lume, înregis-
trând o pierdere de 1,8% 
anual.

Sfaturile  
economistului și 
ale avocatului

Deținutele de  
la Rusca, angajate 
la o fabrică  
din Hâncești
Continuă să-și întrețină fami-
liile, chiar dacă se află după 
gratii. 40 de femei, care își 
ispășesc pedeapsa în Peni-
tenciarul de la Rusca, produc 
gumă de mestecat la o fabri-
că din Hâncești.

E nevoie de aplicarea unui mecanism de susținere directă 
a lucrătorilor care și-au pierdut sursele de venit în pandemie

CNSM, un apărător fidel al drepturilor 
social-economice ale sindicaliștilor 

Impactul pandemiei Covid-19 
asupra pieței muncii s-a manifes-
tat la sfârșitul primului trimestru 
al anului 2020 odată cu introdu-
cerea stării de urgență în țară și 
a continuat cu o oarecare scăde-
re a intensității de influență, cu 
regret, până la momentul actu-
al. Pandemia a condus la redu-
cerea activității economice și, în 
consecință, forța de muncă a avut 
de suferit prin: pierderea locurilor 
de muncă; sistarea muncii; reduce-
rea timpului de muncă; și în final 

pierderea surselor de venit pentru 
întreținere. În aceste condiții este 
necesar aplicarea unui mecanism 
de susținere directă a lucrătorilor 
în cazul în care și-au pierdut sur-
sele de venit. Despre aceasta se 
arată într-un raport cu privire la 
impactul pandemiei asupra pieței 
muncii din Republica Moldova, 
prezentat de către Sergiu Sainciuc, 
vicepreședinte al Confederației 
Naționale a Sindicatelor din Mol-
dova (CNSM), în cadrul celei de-a 
7-a întruniri a Platformei Societății 

Civile RM-UE, care s-a desfășurat 
online în perioada 30-31 martie 
2021.

La lucrările acestei întruniri au 
participat reprezentanți ai Parla-
mentului European, Comisiei Eu-
ropene, Organizației pentru Se-
curitate și Cooperare în Europa, 
Delegației Uniunii Europene în 
Republica Moldova, Confederației 
Naționale a Patronatului din Mol-
dova și a mai multor organiza- 
ții non-guvernamentale. Părțile 
au analizat impactul pandemiei 

Covid-19 asupra dezvoltării socio-
economice, starea actuală a pieței 
muncii în Republica Moldova și 
politicile puse în aplicare pentru 
abordarea impactului pandemiei 
Covid-19, măsuri și oportunități de 
redresare economică, digitalizarea 
serviciilor de asistență medicală.

Prezent la acest eveniment, 
Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al 
CNSM, a prezentat raportul “Im-
pactul pandemiei asupra pieței 
muncii din Republica Moldova”. 
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De Ziua Mondială a Sănătății, speranțele noastre s-au îndreptat către toate cadrele medicale despre care credem 
că sunt înzestrate cu capacități extraordinare și puteri supraomenești, cu suflete de îngeri, cu inimi blânde și pline de lumină.
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