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Comisia de Femei a CNSM, УУ
implicata activ in miscarea sindicala
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Perspectivele pentru sanatatea УУ - 
publica in 2022 nu sunt imbucuratoare
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'  Liderii sindicall sustin unanim „Vocea poporului" si opteozd 
pentru о stransa conlucrare

Hie LUPAN, 
i.lupan@vocea.md

Membrii Comitetuiui Confede
ral al CNSM s-au mtrunit, joi, 
intr-o noua sedinta, Tn care au luat 
m dezbatere chestiuni din agen
da Tncarcata ce nu a fost epuizata la 
reuniunea de pe 11 ianuarie curent.

Mai Tntai, a fost aprobata ordinea 
de zi, cu modificarile de rigoare, 
apoi s-a trecut la examinarea ches- 
tiunilor.

Membrii Comitetuiui Confederal 
au aprobat chestiunea cu privire la

modificarea componentei nomina- 
le a Comisiei de Tineret a CNSM. 
Totodata, a fost desemnat noul 
presedinte al acestei Comisii, m 
persoana lui Gheorghe Buruiana, 
liderul organizatiei de tineret de la 
Federafia „Sanatatea", medic rezi- 
dent.

De asemenea, liderii sindicali 
au aprobat chestiunile cu privire 
la convocarea sedintei Consiliului 
General al CNSM, pe 3 martie, dar 
si privind inaintarea lui Petru 
Chiriac, vicepresedinte al CNSM, 
pentru decorarea cu Ordinul „Gloria 
Muncii".

ComitetuI Confederal a mai exa- 
minat unele chestiuni organiza- 
torice, precum ar fi desfasurarea 
manifestarilor legate de 1 Mai, 
Ziua Internationala a solidaritatii 
oamenilor muncii si de pe 28 aprilie, 
Ziua mondiala a securitatii si sa- 
natatii la locul de munca s.a.

In aita ordine de idei, membrii 
Comitetuiui Confederal al CNSM 
au audiat о informatie succinta 
privind abonarea la ziarul „Vocea 
poporului" pentru anul 2022.

Mihail HTncu, vicepresedinte al 
CNSM, a mentionat ca s-a Tnfap- 
tuit о munca imensa pentru spo-

rirea numarului de abonati, pentru 
sustinerea ziarului, pledand pentru 
atingerea obiectivului trasat: ca 
fiecare organizatie sindicala pri- 
mara sa faca cel putin cate un abo- 
nament la „Vocea poporului", ca 
orice membru.de sindicat sa poata 
avea acces la ziar oricand.

Vorbitorii au sustinut fara re- 
zerve activitatea publicatiei peri- 
odice a CNSM. In context, Victor 
Talmaci, presedintele Federatiei 
„SINDICONS", a multumit redactiei 
pentru modul m care abordeaza 
problemele sindicatelor, echidistant 
si cu profesionism.

Foto: Mihai Condur

Actual

Retrospectiwa 
a activitatiior
Traditional, la inceput de 
an, organizatiile membre 
din cadrul Federatiei Sin- 
dicateior din Moldova 
„SINDLEX"aufacutbilantul 
activitatiior desfasurate 
si au examinat rezultatele 
obtinute. y y  ,-. 4

Programuf de
ocupare a fortei
de munca
2022-2026
Prioritatile viitorului pro
gram de ocupare a fortei 
de munca 2022--2026 au 
fost supuse dezbaterilor 
publice la о mtrunire or- 
ganizata de Ministerul 
Muncii si Protectiei So- 
ciale. yy

ABONEAZA-TE
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Abonament
1 Luna - 17.60 lei; 3 tuni - 52,80 lei; 6 luni - 105,60 lei.
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Realizari

Comisia de Femei a CNSM, 
la ora bilantului
Comisia de Femei a Confederatiei 
Nationale a Sindicatelor din Mol
dova (CNSM) a organizat о sedinta 
de dare de seama pentru activita- 
tile pe parcursul anului 2021. Obiec- 
tivul principal al Comisiei de Femei 
a fost realizarea strategiei CNSM 
m perioada 2017-2022. Tndeosebi, 
capitolul IX, „Asigurarea egaiitatii 
de gen in sindicate".

in perioada de referin^a au avut loc 
un §ir de activitati, fiind puse in discutie 
dificultatile cu care se confrunta femeile din 
tara, precum §i au fost lansate propuneri 
concrete de solu^ionare a acestora.

„Am activat dupa un plan bine chibzuit 
si l-am realizat, indiferent de starea de 
lucruri m societate. Pe perioada a doi ani 
de pandemie de Covid-19, am dat dovada 
de activism, de curaj §i insisten^a. Comisia 
de Femei a contribuit, pe parcursul anului, 
la informarea membrilor de sindicat §i la 
identificarea problemelor cu care se con
frunta femeile in situatia pandemica", a 
mentionat Liuba Rotaru, presedinta Comi
siei de Femei.

Liuba Rotaru a multumit tuturor repre- 
zentantelor comisiei, care reprezinta un 
centru sindical national ramural, pentru 
activismul de care au dat dovada in sindi- 
catul pe care 11 reprezinta, pentru insistence, 
cumsecadenie §i solidaritate.

La eveniment a participat si Igor Zubcu, 
presedintele CNSM. Liderul sindical a venit

cu propunerea sa se faca un audit de gen 
m fiecare ramura a economiei, fiindca doar 
astfel se va putea afirma ca au fost identifi- 
cate problemele, prioritatile.

" Trebuie sa continuam 
sa promovam egalitatea 

si echitatea de gen 
in contextul unei crize 

globale in sanatate
„Politica conducerii CNSM este una ra- 

cordata la valorile consfintite de cea de-a 
patra Conferinta Mondiala a Femeilor, or- 
ganizata de Confederatia Internationala a 
Sindicatelor (ITUC). Trebuie sa continuam 
sa promovam egalitatea si echitatea de gen

m contextul unei crize globale m sanatate, 
cea economica, sociala", a mentionat Igor 
Zubcu.

„Care sunt prioritatile noastre? Priorita- 
tea Confederatiei Tn domeniul egaiitatii de 
gen, referindu-ma la pandemie, este un 
impact diferentiat asupra femeilor, deoare- 
ce femeile sunt cele m.ai implicate Tn sec- 
torul public, in miscarea sindicala, unde 
63% le reprezinta femeile. Este necesar 
de a construi о economie a Tngrijirii prin 
investitii in aceasta sfera, deoarece sectorul 
de asistenta este unul care trebuie fortifi- 
cat. De asemenea, trebuie sa sensibilizam 
conducerea tarii, inclusiv sa trecem de la 
о economie de piata libera la una sociala. 
Acest lucru ar ajuta inclusiv la cresterea 
imaginii femeii in societate", a mai afirmat 
presedintele CNSM.

Petru Chiriac, vicepresedinte al CNSM, 
a vorbit, la randul sau, despre relatiile 
stranse cu reprezentantii sindicatelor in 
teritoriu, pentru ca membrele Comisi
ei de Femei sa poata impartasi din acea 
experienta bogata pe care о au.

„De asemenea, membrii de sindicat 
trebuie sa cunoasca toate realizable dvs., 
sa fie informati corect despre ceea ce 
se intreprinde si sa ii implicam si pe ei in 
elaborarea unor planuri, idei pentru inta- 
rirea miscarii sindicale", a declarat Petru 
Chiriac.

Participantele la eveniment au vorbit 
despre violenta si hartuirea bazata pe gen 
in lumea muncii si ratificarea conventiei 
190 a OIM, despre remunerare egala 
pentru munca egala. De asemenea, au fost 
discutate mai multe probleme ce fin de 
imbunatafirea conditiilor de munca §i de 
securitate la locul de munca, apararea 
drepturilor §i intereselor angajatilor, asi
gurarea protecfiei sociale echitabile, com- 
baterea violenfei fafa de femei, inclusiv la 
locul de munca, sporirea calitafii servici- 
ilor de sanatate prestate femeilor, inlatu- 
rarea discrepantelor salariale, despre 
salarii decente.

Activitatea Comisiei de Femei este apre- 
ciata de conducerea CNSM, aceasta este 
о voce puternica auzita si de conducerea 
tarii, de guvern, care tin cont de parerea 
Comisiei atunci cand se cauta solutii 
pentru problemele cu care se confrunta in 
general toate femeile din R. Moldova.

Natalia HADARCA

Strategic Nationala

Sa asiguram о dezvoltare 
durabila a tuturor regiunilor tarii

Guvernul Republicii Moldova 
isi propune sa asigure dezvol- 
tarea durabila a tuturor regi
unilor tarii si sa sporeasca, Tn 
mod constant, calitatea vietii 
oamenilor. Tn acest sens, Exe- 
cutivul a aprobat, pe 26 ianu- 
arie, Strategia Nationala de 
Dezvoltare Regionala (SNDR) 
pentru anii 2022-2028, a relatat 
Directia comunicare si protocol 
a Guvernului.

Strategia este concentrate atat 
pe sustinerea zonelor defavorizate, 
cat si pe cresterea competitivita- 
tii intre regiuni. SNDR se bazeaza 
pe coordonarea interministeriala 
a actiunilor Guvernului, directio- 
nate pentru sprijinirea zonelor si a 
localitatilor tarii.

Printre directiile prioritare ale 
strategiei se numara: cresterea 
competitivitatii si a ocuparii fortei 
de munca a regiunilor; dezvolta- 
rea social-economica echilibrata in 
toate zonele tarii; implementarea 
eficienta a politicilor nationale de 
dezvoltare regionala.

Strategia va fi implementata 
prin intermediul Programelor Ope- 
rationale Regionale pentru regi- 
unile de dezvoltare Centru, Nord, 
Sud .si UTA Gagauzia, ce vor avea 
la baza tinte de dezvoltare speci- 
fice pentru fiecare regiune: creste
rea Produsului Regional Brut; cres
terea volumului investitiilor pri
vate in regiuni; cresterea numarul 
de intreprinderi in regiuni; creste
rea ponderii productiei industri- 
ale livrate la export in regiuni.

ШШ

Programele Operationale elabo
rate in regiuni vor confine Planuri 
concrete de actiuni, precum si liste 
de proiecte, care vor fi implemen- 
tate.

Pentru implementarea Strategi
ei vor fi utilizate resursele financi- 
are planificate in Cadrul bugetar 
pe termen mediu si, indirect, mij- 
loace financiare alocate de parte- 
nerii de dezvoltare, bugetele locale 
ale APL si alte resurse prevazute de 
legislafie.

Pentru prima perioada de im- 
plementare a SNDRin DocumentuI 
unic de program pentru anii 2022- 
2024 sunt incluse proiecte cu un 
cost estimat la 1,5 mird. de lei.

.ProiectuI a fost elaborat si con- 
sultat public la nivel regional, pe 
platforma Consiliilor Regionale 
de Dezvoltare, cu participarea re- 
prezentantilor administratiilor pu- 
blice locale de nivelurile I si II, a 
sectorului privat, societatii civile. 
Totodata, documentui a fost avizat 
de catre Consiliul National de 
Coordonare a Dezvoltarii Regio
nale, conform prevederilor Legii 
nr.438/2006.

Cor. VP
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Stimate domnule vicepresedinte al CNSM.

Petru CHIRIAC,

CoT'^edcratia Nationala a Sindicatelor din Moldova 

Va Jelicita calduros cu ocazia zilei de nastere.

Va uram multa sanatate. inspiratic si realizari 

pc taramul sindical, prosperitate si succese 

in multiplelc dumneavoastra activitati!

Colegii isi exprima inalta apreciere si recunoslinta 

pentru munca asidua pe care о dei^asurati 

de ani de zilc in dczt'oltarea miscarii sindicale 

si in apararea drepturilor angjyaUlor.

http://WWW.VOCEA.MD


VOCEA POPORULUI I WWW.VOCEA.MD VINERI, 28 lANUARIE 2022 

W

3 ACTIVITATEA SINDICALA«
Opinii

Congresul IV al CNSM, 
evenimentul anului

Cel mai important eveniment din anal acesta va ft, fara indoiala, Congresul IV  al CNSM, 
care urmeaza sa alba /ос in iunie 2022. La acest for se vor da aprecieri evolutiei miscarii 
sindicale, vor fi adoptate documente de baza privind strategia pentru urmdtorii ani, vor fi 
discutate probleme actuale, stringente.

Am adresat liderilor sindicali ai federatiilor, precum si reprezentantilor CNSM in teritoriu, 
urmdtoarele intrebdri:
|M Ce asteptari aveti de la Congresul IV al CNSM?
- Ce schimbari ati dori sa se produca Tn viata sindicala si Tn promovarea drepturilor 

salariatilor, in lupta pentru aceste drepturi?
Cum credeti ca ar trebui sa fie relatiile sindicatelor cu guvernarea si pentru ce forme 
de cooperare pledati?

A na CIM POIESU, reprezentant a l CN SM  in raionul H a n ce s ti:-----------------------------------

„Pozitia sindicatelor ar trebui sa fie ferma -  
oamenii sunt averea cea mai de pret"

Ш51ер1 о schimbare Tn condu- 
cerea de varf a Confederatiei 

Nationale a Sindicatelor din

Moldova, care ar aduce la carma 
acestei structuri sociale impor- 
tante lideri competent!, onesti, 
curajosi, cu verticalitate, potent! 
sa mentina corabia CNSM pe linia 
de plutire.

As dori ca CNSM sa-si schimbe 
metodele de activitate, trecand de 
la tactica Tmpaciuitoare a „dialo- 
gului social" la activitati concrete, 
imediate, cu bataie lunga, inclusiv 
cu implicarea membrilor de sindi- 
cat Tn actiuni stradale.

Confederatia National! a Sin
dicatelor din Moldova ar trebui 
sa fie un partener egal Tn raport

cu guvernarea si cu patronateie, 
de parerea caruia sa se tina cont, 
fiindca are Tn spate о armata de 
oameni ai muncii, care trebuie sa 
fie protejati.

Guvernele vin si pleaca, iar 
pozitia CNSM ar trebui sa ramana 
ferma si unica -  oamenii sunt 
averea cea mai de pret Tn tara 
noastra mica si ei Tnca mai au Tn- 
credere Tn sindicate. Dar aceasta 
Tncredere ar trebui consolidate 
prin pozitia transanta a sindica
telor Tn problemele stringente cu 
care se confrunta Tntreaqa socie- 
tate.

Tudor SEM EN IUC, reprezentantul CN SM  in ra ionul R a sca n i:--------------------

„Relatiile sindicatelor cu guvernarea 
ar trebui sa fie de respect reciproc"

In Republica Moldova functio- 
neaza Intreprinderea de Stat 

Centrul de instruite Tn domeniul 
relatiilor de munca (CIDRM), care 
organizeaza online seminare si 
cursuri de instruire si atestare a 
directorilor Tn domeniul protectiei 
muncii, plata pentru 3-4 ore (1 zi) 
fiind de 600 lei/persoana si pentru 
20 de ore (5 zile) -  de 1100 lei/per
soana. Pe parcursul anului 2021, Tn 
cele 80 de institutii de Invatamant 
si presedintilor sindicatelor ramu- 
rale din raionul Rascani au fost 
transmise 60 de link-uri pentru 
a avea acces si posibilitatea de 
a participa la astfel de semina
re si cursuri cu tematici diferite, 
care tin, Tn principal, de protectia 
muncii, acordarea primului ajutor 
medical la locul de munca, prelu- 
crarea datelor cu caracter perso
nal etc.

Din discutiile cu unii director! 
(Tn institutiile de invatamant din 
raionul Rascani, toti sunt membri 
de sindicat) am constatat ca 
multi dintre ei nu Tsi pot permite 
sa participe la astfel de semina
re si cursuri din cauza deficitu- 
iui bugetar al institutiei, dar sunt 
cazuri Tn care unii au platit si din 
buzunarul lor. Propun ca Inspec- 
toratul Muncii, in colaborare cu 
InstitutuI Muncii ale CNSM, sa or- 
ganizeze astfel de cursuri, semina
re fara plata sau la о taxa simbo- 
lica (3-4 ore contra 50-100 de lei, 
20 de ore contra 200-300 de lei), 
dar numai la prezentarea carnetu- 
lui de membru de sindicat.

Drept rezultat, consider ca sin- 
dicatele vor avea doar de castigat: 
mai multi angajati ai CNSM ar 
avea de lucru Tn timpul pandemi- 
ei; ar creste si numarul de membri 
de sindicat; director!! de institutii 
si Tntreprinderi, membri de sindi
cat, vor fi instruiti, ceea ce va con- 
tribui la micsorarea numarului de 
accidente; ar creste imaginea sin
dicatelor si multe altele.

De clauzele, precum si de rezui- 
tatele, succesele obtinute de sindi
cate sa beneficieze doar membrii 
de sindicat.

Relatiile sindicatelor cu guver
narea ar trebui sa fie de respect 
reciproc, iar forma de coopera

re sa fie prin dialog, discutii de 
minim о data pe luna, iar pro- 
ieciele de decizii sa fie discutate 
Tntre specialist! cu experienta Tn 
domeniu.

La toate sedintele de Guvern sa 
asiste doi reprezentant! ai CNSM, 
care sa aiba dreptui de a expune 
punctui de vedere al sindicalistilor, 
iar orice hotarare de Guvern sa fie 
adoptata doar cu consimtamantui 
sindicatului, astfel Tncat partidele 
politice nu vor putea Tnvinui par- 
tidul/partidele de la guvernare ca 
este doar decizia lor.

in general, consider ca orice 
institutie, Tntreprindere de stat sau 
privata trebuie sa aiba organizatie 
sindicala. Sunt о multime de cazuri 
cand directorul, presedintele, con- 
ducatorul se consider! „buricul p!- 
mantului", angajeaz! pe cine vrea, 
concediaz! pe cine nu-i place, iar 
bietuI angajat, desi are dreptate, 
nu poate fi ap!rat de nimeni.

Lunar, Tn ultima zi de vineri a 
lunii, pe prima pagin! a ziarului 
„Vocea poporului", s ! fie insera- 
te revendicarile CNSM care vor fi 
negociate pe parcursul lunii ur- 
m!toare cu Guvernul. Si asa mai 
departe, revendic!rile vorfi retip!- 
rite, completate cu altele, iar cele 
realizate vor fi eliminate din list!, 
cu unele mici comentari privind 
realizarea lor.

rr

Recapitulare

Sindicatele „Frontiera 
si „Salvatorul": 
retrospectiva activitatilor
Traditional, la Tnceput de an, 
organizatiile membre din 
cadrul Federatiei Sindicatelor 
din Moldova „SINDLEX" fac 
bilantui activitatilor desfa- 
surate si examineaza rezulta- 
tele obfinute.

La data de 21 ianuarie curent, 
Asociatia sindical! „Frontiera" si 
Asociatia sindicala „Salvatorul", 
organizatii membre ale Federatiei 
„SINDLEX", au desfasurat sedinte 
plenare ale Consiliilor asociatiilor 
sindicale, la care au participat 
presedintii uniunilor sindicale si ai 
organizatiilor primare.

Conform ordinii de zi, membrii 
Consiliului au examinat informatia 
presedintilor Asociatiilor sindicale 
cu privire la activitatea prezidiilor 
Consiliilor sindicale Tn anul 2021 
si informatia Comisiilor de cenzori 
cu privire la executarea bugetu- 
lui sindical Tn anul de gestiune. 
A fost examinat si aprobat bugetui 
sindical pentru anul 2022, precum 
si componenta prezidiului Con
siliului sindicatului, releva site-ul 
sindicate.md.

De asemenea, Tn ajunul Con- 
gresului Federatiei Sindicatelor din 
Moldova „SINDLEX", care va avea 
loc Tn luna aprilie 2022, Asociatiile 
sindicale au ales delegati la 
Conferint! si membri ai Consiliului 
General al Federatiei Sindicatelor 
din Moldova „SINDLEX". Totodata, 
organizatiile membre nominalizale 
l-au Tnaintat pe Mihail Lascu drept 
candidat la functia de presedinte 
al Federatiei „SINDLEX".

Membrii Consiliului au con
statat ca Tn perioada analizata, 
cand societatea se confrunta cu 
situatia epidemiologic! Tn san!- 
tatea public!, miscarea sindicala 
a devenit о structure eficienta Tn 
promovarea drepturilor sociale 
ale functionarilor public! cu statut 
special.

Conducerea sindicatelor din 
Federatia „SINDLEX" au multumit 
membrilor Consiliilor, conduca- 
torilor organizatiilor sindicale 
pentru efortui depus Tn ap!rarea 
drepturilor social-economice ale 
functionarilor public! cu statut 
special si Tn consolidarea miscarii 
sindicale.

Reuniune

Sindicalistii din domeniulr

serviciilor publice 
si-au trasat prioritatile

Federatia Sindicatelor Anga- 
jatilor din Serviciile Publice 
din Republica Moldova 
(SINDASP) a facut un bilant 
al activitatii Tn anul 2021 si 
a trasat prioritatile si obiec- 
tivele pentru anul curent, Tn 
cadrul unei sedinte a Consi
liului Federatiei SINDASP.

Pe ordinea de zi a sedintei au 
fost incluse urmatoarele chesti- 
uni: cu privire la organizarea tra- 
tamentului balneosanatorial al 
salariatilor Tn anul 2021; cu privire 
la Programul de activitate al 
Federatiei pentru anul 2022; cu 
privire la executarea hotarari- 
lor Consiliului si ale Comitetului 
Executiv Tn anul 2021; cu privire 
la aprobarea bugetului sindical al 
Federafiei SINDASP pentru anul 
2022 si cu privire la Conceptia fi- 
nanciara a Federatiei SINDASP.

In cadrul sedintei, presedin
tele Federatiei SINDASP, Vlad 
CantTr, precum si participant!! la 
reuniune, au efectuat о retros
pectiva a activit!1;ilor desf!surate 
pe parcursul anului trecut, au

']«■■■■ ; .-i'lW n— И9Г й  
remarcat punctele forte, dar au 
Tmparta ît si decepfiile pe margi- 
nea mai multor a$teptari legate 
de Tmbun!t!firea condifiilor de 
munc!, remunerare §1 garanfii 
sociale.

Tinand cont de realizarile si 
nereusitele Federatiei Tn promo
varea unui dialog social de cali- 
tate si de performanta, s-a con
statat ca pentru consolidarea si 
dezvoltarea institutional! este 
necesar! mai mult! respon- 
sabilitate Tn realizarea urm!- 
toarelor prioritati; edificarea si 
mentinerea dialogului continuu, 
deschis si eficient Tntre condu- 
c!torii institutiilor si activul sin
dical; identificarea si valorificarea 
solutiilor pentru rezolvarea pro- 
blemelor majore ale membrilor 
de sindicat; revizuirea standarde- 
lor de activitate sindicala.

Federafia Sindicatelor Anga- 
jafilor din Serviciile Publice repre- 
zint! un centru sindical national- 
ramural care reuneste 42 de 
asociatii sindicale si 1101 orga
nizatii sindicale primare.

Cor. VP
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Dezbateri

Programul de ocupare a
fortei de munca 2022-2026,# *

supus discutnlor publke
Problemele pietei muncii si 
prioritatile viitorului pro
gram de ocupare a fortei de 
munca 2022-2026 au fost 
supuse dezbaterilor publice 
in una din zilele trecute. In- 
trunirea, organizata de Mi- 
nisterul Muncii si Protectiei 
Sociale. s-a desfasurat Tn 
format online, iar la ea a 
participat grupul de lucru 
format din reprezentanti 
ai mai multor ministere, 
institutii de stat, ONG-uri.

La eveniment au participat si 
reprezentanti ai Confederatiei Na- 
tionale a Sindicatelor din Moldova 
(CNSM). In discursurile lor, vor- 
bitorii s-au axat pe piata muncii, 
tendintele economice si sociale, pe 
politicile macroeconomice si secto- 
riale, pe cele educationale si de in- 
struire, dar si pe politici si institutii 
ale pietei muncii.

Doua crize economice 
inainte de izbucnirea 
Covid-19

Potrivit analizelor, mainte de iz
bucnirea Covid-19, alte doua crize 
economice au marcat tara. Este 
vorba de criza din 2008, care a 
afectat cresterea productiei (-6%), 
exporturile (-8%), consumul (-7%) 
si intrarile de remitente (- 6,3 pp 
din PIB). Toate aceste pierderi 
au fost recuperate pana in 2009. 
Totusi, rata somajului, pana in 
2014, a ramas peste nivelul de di- 
nainte de criza.

In 2015, recesiunea partene- 
rilor comerciali, seceta si efecte- 
le fraudei bancare au provocat о 
scadere a cresterii, о datorie mai 
mare si о criza a creditelor. Si cea 
din urma criza, legata de pandemia 
de Covid-19 si de seceta, au redus 
cresterea (-7%) si investitiile (-2%), 
productia agricola pierzand 7,2% 
din valoarea adaugata bruta (VAB) 
de la un an la altul.

Cat priveste rata saraciei, potri
vit analizei, m 2014 si 2020 aceasta 
a scazut de la 29,5% la 26,8%. Gru- 
purile expuse riscului de saracie 
includ femeiie, persoanele in varsta, 
cele slab calificate, gospodariile cu 
mai mult de trei copii si persoa

nele care locuiesc in mediul rural. 
Totodata, saracia in zonele rurale 
este de trei ori mai mare decat in 
mediul urban. Cea mai inalta rata 
a saraciei este in sud -  40,4% in 
2019, cea mai scazuta e in Chisinau 
- 4,4%. Saracia in randul persoane- 
lor slab calificate este de aproape 
trei ori mai mare decat a persoane- 
lor cu studii medii, fiind in crestere. 
Saracia absoluta a crescut in 2019, 
in special, in randul pensionarilor 
(peste 9 pp), al lucratorilor pe cont 
propriu (4 pp) si in randul muncito- 
rilor agricoli salariati (3,3 pp.).

Migratia fortei 
de munca si ocuparea

Referindu-se la migratia popu- 
latiei, potrivit analizei prezentate 
in cadrul evenimentului, pana in 
2019, numarul de cetateni mol- 
doveni care locuiesc in straina- 
tate reprezenta 17,6% din totalul 
populatiei si majoritatea erau in 
grupul de varsta 20-64 de ani 
(aproximativ 56,5 la suta din total). 
Principalele tari de destinatie sunt 
Federatia Rusa (32,9% din numarul 
total de emigrant! moldoveni), 
Romania (19,4%) si Ucraina (14,6% 
din total), in 2020, aproximativ 
53 de mii de migrant! s-au intors 
acasa, in mare parte reprezentand 
93% din migrant!! reintorsi din 
Federatia Rusa si din Romania.

О alta problema pe piata muncii 
semnalata de grupul de lucru este 
ocuparea fortei de munca. Autorii 
analizei au relevat ca exista о relatie 
pozitiva cu nivelul de educatie 
obtinut: cu cat nivelul de studii este 
mai inalt, cu atat rata de ocupare a 
fortei de munca este mai ridicata, 
mai ales in randul femeilor (femeiie 
cu studii superioare au de aproape 
trei ori mai multe sanse de a fi an- 
gajate decat cele slab calificate).

„Muncitorii sunt concentrati in 
mare parte in agriculture (21%) si 
administrare publica, educatie si 
asistenta sociala (23%). Femeiie 
au sanse de doua ori mai mari 
decat barbatii sa lucreze in sec- 
torul administratiei publice, al 
educatiei si asistentei sociale, rata 
fiind de 34,2% si, respectiv, 13%. 
Tinerii muncitori cu varste cuprinse 
intre 15 si 24 de ani sunt in prin
cipal angajati in sectoarele comert, 
hotele si restaurante (29,6% din

total), Industrie (18,4%) si agricul- 
tura (17,5%)", se mai mentioneaza 
in analiza.

In ultimii ani, s-a schimbat si 
structure ocuparii fortei de munca. 
Ponderea salariatilorin totalul ocu
parii a scazut in perioada 2014- 
2018, de la 63,7% la 59,6%, in timp 
ce ponderea lucratorilor pe cont 
propriu a crescut progresiv - 35% 
in 2018. In 2020, angajatii repre- 
zentau 78%, in timp ce ponderea 
lucratorilor pe cont propriu a fost 
de 17,2%, cu locuri de munca vul- 
nerabile la nivel de 21,3% .

Diferentele salariale, 
problema restanta

Un alt aspect remarcat a fost 
si diferenta de remunerare intre 
feme! si barbati. Potrivit analizelor, 
aceasta ar fi de aproximativ 13,7%. 
Femeiie castiga mult mai putin 
decat barbatii in IT si comunicatii, 
precum si in finante (cu 38% si 
44%), in comert (17%), si in secto-" 
rul de sanitate si asistenta sociala 
(23%), unde ponderea de angajare 
a femeilor este mai mare.

„Sectoarele economice care in 
2020 reprezentau aproape 70% din 
totalul angajarilor (agricultura, In
dustrie, comert, transport si servicii 
de ospitalitate) au platit mai putin 
decat salariul mediu. In 2020, apro
ximativ 24,8% din numarul total al 
muncitorilor au castigat salarii sub 
60% din salariul mediu national. 
13% din numarul total de ore de 
munca in R. Moldova au fost pier- 
dute in 2020 (mai mult decat media 
UE, de 8%). Totaiitatea de ore de 
munca pierdute in R. Moldova in 
perioada de Covid-19 reprezinta 
echivalentui a 130 de mii de locuri 
de munca cu norma intreaga", mai 
releva autorii analizei prezentate.

In cadrul discutiilor, analizand 
problemele care au fost semnalate 
pana acum, statisticile prezentate, 
participantii au venit cu mai multe 
recomandari de imbunatatire a 
Programului de ocupare a fortei 
de munca pentru anii 2022-2026. 
Toate acestea urmeaza a fi siste- 
matizate si inserate in document. 
Ulterior, va mai avea loc о runda 
de discutii, de definitivare a acestui 
program, pana ca acesta sa fie 
aprobat.

Galina MUNTEANU

Cetafeanul $i legea

Rubrica „Cetateanul ;i legea" vine Tn 
ajutorul cititorului nostru care cauta 
raspunsuri la Tntrebari de ordin juridic. 
Continuam aceasta tradifie pentru ca 
cititorii care sunt $i salariafi la diverse 
Tntreprinderi sa nu se simta vulnera- 
bili din punct de vedere juridic Tn fafa 
celor care Tncearca sa-i manipuleze. 
La Tntrebarile primite la redacfie va 
raspunde Ion PREGUZA, expert Tn De- 
partamentul jtiridjc al Confederatiei  ̂
Nationale a Sindicatelor din №]dova7 
Tn fiecare luni ;i joi de la 14:00 pina 
la 16:00. Ne puteti contacta si la linia 
fierbinte 0-800-800-20.

fnlocuirea salariatilor 
temporar absent!

^  Care sunt prevederile legislatiei si modalitatea pentru 
."  Tnlocuirea salariatilor temporar absent!, inclusiv m pe

rioada instituirii starii de urgenta?
V a le n t in a  C a ro l , C a u s e n i

Legislatia muncii prevede mai multe modalitati pentru inlocuirea 
salariatilor temporar absent! in cadrul unitatii, inclusiv in perioada 
instituirii starii de urgenta.

Astfel, potrivit art. 55 alin.(l) lit. a) din Codul muncii (CM), pentru 
perioada indeplinirii obligatiilor de munca ale salariatului al carui 
contract individual de munca este suspendat conform art. 76-78 
din CM (cu exceptia cazurilor de aflare a acestuia in greva) sau 
pentru perioada in care el se afla in unul din concediile prevazute 
la art.112, 120, 123, 124, 126, 178, 299 si 300 din CM, ori pentru pe
rioada in care acesta absenteaza din alte motive, poate fi incheiat un 
contract individual de munca pe durata determinate cu о aita per- 
soana, din afara unitatii, conform art.54 alin.(2) din CM (in limita de 
pana la cinci ani).

Cu acordul scris al partilor, in baza ordinului emis de catre an- 
gajator, salariatui, potrivit art.74, alin. (2 prim) din CM, poate fi 
transferat temporar la о alta munca din cadrul aceleiasi unitati, 
pe о perioada de pana la о luna, cu posibilitatea prelungirii acestui 
termen pana la un an. In acest caz angajatorul va pastra functia sa
lariatului detinuta pana la transfer, iar partile vor opera modifica- 
rile necesare in contractual individual de munca conform art. 68 
din CM, in temeiul ordinului emis de angajator, care se aduce la 
cunostinta salariatului, sub semnatura sau prin alta modalitate care 
permite confirmarea receptionariiAnstiintarii, in termen de trei zile 
lucratoare.

In contextui intrebarii adresate, pot fi aduse drept exemplu si pre
vederile art. 156 din CM, care are drept obiectiv retribuirea muncii Tn 
caz de cumulare a profesiilor (functiilor) si deindeplinire a obligatiilor 
de munca ale salariatilor temporar absent!.

Si anume, salariatilor care, in afara de munca lor de baza, stipulate 
in contractui individual de munca, indeplinesc, la aceeasi unitate, о 
munca suplimentara intr-o alta profesie (functie) sau obligatiile de 
munca ale unui salariat temporar absent, fara a fi scutiti de munca 
lor de baza (in limitele duratei normale a timpului de munca stabilite 
de prezentui cod), li se plateste un spor pentru cumularea de profesii 
(functii) sau pentru indeplinirea obligatiilor de munca ale salariatului 
temporar absent.

Plata sporului pentru cumularea 
de profesii se efectueaza 

fara restrictii
Cuantumul sporurilor pentru cumularea de profesii (functii) se 

stabileste de partile contractului individual de munca, dar nu poate 
fi mai mic decat 50 la suta din salariul tarifar (salariul functiei) al pro- 
fesiei (functiei) cumulate. Plata sporului pentru cumularea de profesii 
(functii) se efectueaza fara restrictii, in limitele mijioacelor destinate 
retribuirii muncii.

Important de mentionat ca marlmea concreta a sporului pentru 
indeplinirea obligatiilor de munca ale salariatului temporar absent se 
stabileste in functie de volumul real de lucrari executate, dar nu poate 
depasi 100 la suta din salariul tarifar sau de functie al salariatului 
absent. In cazul in care obligatiile salariatului temporar absent sunt 
indeplinite de mai multi salariati, cuantumul sporului se stabileste 
proportional cu volumul lucrarilor executate de fiecare dintre ei, in 
limitele salariului tarifar sau de functie al salariatului absent.

Alte reglementari legale care pot fi aplicate pentru inlocuirea 
salariatilor temporar absent) le constituie art.267 si 271 CM care 
permit munca prin cumul si care reprezinta indeplinirea de catre sa
lariat, pe langa munca de baza, a unei alte munci, permanente sau 
temporare, in afara orelor de program, in temeiul unui contract indi
vidual de munca distinct.

Munca prin cumul poate fi prestata atat in cadrul aceleiasi unitati, 
cat si in alte unitati.
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Perspectivele pentru sanatatea publica 
m 2022 nu sunt deloc imbucuratoare
Reformele esentiale bat pasui pe 
loc m sistemul de sanatate pubii- 
ca. „Estimam ca Tn 2022 problemele 
sistemice se vor accentua, iar efec- 
tele lor vor deveni si mai presante". 
Este una din concluziile publicatiei 
„Predictii 2022", care contine mai 
multe tendinte si perspective ale 
anului in curs, realizat de InstitutuI 
pentru Dezvoltare si Initiative Soci- 
ale (IDIS) „Viitorul".

Rodica Gramma, expert m politic! de sa
natate la IDIS „Viitorul", autoarea capitolu- 
lui „Perspective pentru sanatatea publica", 
mentioneaza ca cei mai multi pacienti (cei 
mai defavorizati fiind oamenii care locuiesc 
la sate) raman a avea acces lim itat la servici- 
ile medicale de calitate si in timp util.

Unul din motive este emigrarea continue 
a lucratorilor medical!. Aceasta problema a 
fost pusa Tn discutie de nenumarate ori de 
catre Federatia Sindicala „Sanatatea", care 
cere guvernarii salarii decente pentru lu- 
cratorii medical!, conditii de munca optime, 
sustinerea tinerilor pentru a ramane sa pro- 
feseze acasa, dar sa nu piece peste hotare 
unde li se creeaza conditii mult mai bune, 
incomparabile cu ceea ce este Tn Republica 
Moldova.

Doar Tn ultim ii cinci ani, sistemul de sa
natate publica a pierdut 645 de medici si 
2298 de angajati din cadrul personalului 
medical mediu.

„Abandonarea specialitatilor medicale 
Tn favoarea altor munci, dar si emigrarea 
lucratorilor medical! Tn alte tari au lasat mai 
multe institutii medicale fara cadre com- 
petente, mai ales Tn afara capitalei. Pentru 
multi pacienti de la sate, din cauza lipsei 
de cadre medicale la nivel local, asistenta 
medicala urgenta va ramane singura. 
forma de contact cu personalul medical", 
mentioneaza Rodica Gramma.

Vulnerabilitatea economica va afecta 
si mai mult, Tn 2022, sanatatea populatiei. 
„Pandemia va conteni Tn timp, dar reveni- 
rea la situatia de pana la ea este una im- 
posibila. Acum este momentui oportun de 
a crea sisteme de sanatate rezisterite Tn Tn-

treaga lume. Investitiile Tn medicina si Tn 
personalul medical sunt singura modalita- 
te de a preveni viitoarele crize de sanatate 
la nivel global. Tot ce trebuie sa Tnvatam Tn 
urma acestei pandemii este ca investitiile 
facute acum Tn sanatate vor salva vieti Tn 
viito r”, sustine Aurel Popovici, pre?edintele 
Federatiei Sindicale „SANATATEA".

Iar Omicron, un nou .val al pandemiei, 
creste gradul de surmenare a sistemului de 
sanatate. „Estimam ca Tn anul 2022 se va 
mentine riscul epuizarii psiho-emotionale 
a lucratorilor medical! din sistem , va conti- 
nua sa fie scazut accesul la serviciile medi
cale pentru pacienti! cu alte maladii decat 
cei cu infectia Sars-Cov-2 si vor fi necesa-

re resurse financiare suplimentare pentru 
a face fata necesitatiior unei presiuni Tn 
spitale", mentioneaza experta IDIS.

Din pacate, toti mai mult lucratori me
dical! sufera de sindromul arderii profesio- 
nale. Analistii, Tn studiul lor, afirma, de fapt, 
ceea ce au mentionat anterior sindicatele, 
care au atras atentia guvernarii ca lucratorii 
medical! lucreaza pana la epuizare, se Tm- 
bolnavesc atat fizic, cat si psihologic, din 
cauza efortului prea mare pe care Tl depun 
Tn activitate.

99
Este momentui 

oportun de a crea 
sisteme de sanatate 

rezistente in intreaga lume
„In concluzie, putem constata ca sana

tatea populatiei este puternic amenintata 
de disfunctiile actualului sistem de sana
tate. Sunt necesare actiuni urgente pentru 
cartografierea problemelor teritoriale si 
sistemice si reformarea serviciilor, dar si a 
resurselor alocate sanatatii publice. Inclu- 
siv este importanta asumarea unor actiuni 
coerente pentru asigurarea accesului 
populatiei la asistenta medicala necesara, 
Tn timp util si conform necesitatiior fiecarui 
pacient", a concluzionat Rodica Gramma, 
expert Tn politic! de sanatate la IDIS 
„Viitorul".

Natalia HADARCA

Studiu

Lupta cu coruptia din Republica Moldova - 
un pas inainte m clasamentui mondial
Republica Moldova a urcat 
10 pozitii fn clasamentui Indi- 
celui de Percepfie a Coruptiei 
(IPC), manul 2021.Tara noastra 
a ajuns pe locul 105 din 180 de 
tari incluse fn studiu. La aceiasi 
nivel se afla si tari precum 
Ecuador, Coasta de Filde;, 
Panama, Peru §i Albania.

Cel putin asta arata datele unui 
studiu realizat de Transparency In
ternational. Daca e sa comparam 
cu anul 2020, observam ca Re
publica Moldova a reu^it sa urce 
cu 10 pozitii, iar asta Tnseamna ca 
situatia s-a Tmbunatatit putin. In 
anul 2020, aceasta a fost clasata 
pe locul 115.

Judecatorii, m topui 
coruptiei cetatenilor

Intre timp, moldovenii spun 
ca mai este mult de lucru pana 
la un rezultat bun. Unii dintre cei 
intervievati de noi au recunoscut 
ca s-au confruntat cu situatii de 
coruptie. „Foarte multa coruptie 
avem. Cei mai corupti cred ca 
sunt judecatorii, deci prim ii. Apoi,

procurorii. Bani se plateste si la 
medici", ne spune о chipinauianca.

„Aceasta coruptie este ca un 
cancer care recidiveaza, ca о 
caracatita cu multe tentacule si 
se Tntalneste Tn toate domenii- 
le. Credem ca vom ajunge ?i la 
ziua cand nu о sa о mai avem Tn 
tara, dar pentru aceasta avem 
de muncit mult", adauga о alta 
chisinauianca.

Potrivit Transparency Interna- 
ional, Tn urma alegerilor parla- 
mentare din iulie 2021, Republica 
Moldova s-a debarasat de etiche- 
ta de stat capturat.

„Partidul politic proeuropean 
care a promis sa combata cu ve- 
hementa coruptia a obtinut majo- 
ritatea Tn Parlament. Pre§edintele 
proeuropean | i  Guvernul Repu- 
blicii Moldova (atat pre§edintele, 
cat §i premierul, fiind feme!) au 
suscitat optimismul Tn randul po
pulatiei | i  sperantele ca parti- 
cipantii la schema de spalare a 
banilor Tn valoare de 22 de miliarde 
de dolari §i la frauda bancara de 
un miliard de dolari vor fi deferiti 
justitie i, iar banii -  recuperati. Gu
vernul a venit cu о serie de initiati
ve legislative ce tin de reformarea

organelor anticoruptie §i a secto- 
rului justitiei din Republica Mol
dova, care trebuie Tnca dezbatu- 
te cu atentie cu societatea | i  cu 
expert!!. Pentru a mentine ima- 
ginea pozitiva §i Tncrederea pub- 
licului, guvernantii vor trebui sa 
demonstreze capacitatea de a 
depolitiza organele anticoruptie 
§i de a reforma cu adevarat sis
temul de justitie din tara", se 
mentioneaza Tn studiu.

Vecinii
dasamerituiui

Datele studiului mai arata ca 
printre vecinii de clasament, cu 
aceiasi punctaj, se afla tari precum 
Ecuador, Coasta de Filde?, Panama, 
Peru 5i Albania. Potrivit Transpa
rency International, situatia s-a 
schimbat spre bine, dupa alegerile 
parlamentare anticipate din iulie 
anul trecut, atunci cand, pentru 
prima data, un partid de dreapta 
a castigat majoritatea Tn Legislativ. 
Indicele de Perceptie a Coruptiei 
reflecta nivelul perceptiei corupti
ei din sectorul public fi este calcu- 
lat la о scara de la 0 pana la 100,

unde „0" semnifica coruptie totala, 
iar „100" -  lipsa totala de corup
tie.

Clasamentui realizat de Trans
parency international cuprinde 
180 de tari §i teritorii, indicele 
fiind calculat Tn baza a 13 studii 
ale unor organizatii notorii. Cer- 
cetarile atesta ca, Tn 2021, nivelul 
coruptiei a ramas constant, la 
nivel mondial, 86% dintre tari re- 
alizand progrese mici sau deloc, 
Tn ultim ii 10 ani. Intre timp, 27 de 
tari au atins minime istorice.

Media globala a IPC ramane 
neschimbata -  43 de puncte 
pentru ai zecelea an consecutiv, 
iar 2/3 din tarile incluse Tn cla
sament au un punctaj ai IPC sub 
50 de puncte.

tn topui clasamentului sunt 
Danemarca, Finlanda fi Noua 
Zeelanda, toate fiind, de aseme- 
nea, clasate printre primele 10 tari 
ale lumii la capitolul libertatilor 
civile Tn baza carora se stabileste 
Indicele Democratiei.

Galina MUNTEANU
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Problema vietn:
Ш

ajutorul sociai si cel 
pentru sezonul rece

Ana MOLDOVAN U, 
consultant superior 

Tn DepartamentuI 
protectie 

social-economica 
al CNSM

> М ! 1 И Ш И { и Ж Е П 1 П И ( | } П 5 М П 1 ’ {ШШПШЕ!ППИШШЕ1

Cine beneficiaza de a jutorul socia l s i a jutorul pentru  
perioada rece a anului s i care su nt conditiile de acorda- 
re a  acestor a jutoare? La  care institutie as putea  sd  т а  
adresez?

Stela Injievschi, Chisinau

garantate stabilite pentru fiecare 
membru al acesteia.

Cuantumulvenituluilunarminim 
pentru fiecare membru al familiei 
se stabileste dupa cum urmeaza:

100% din venitui lunar minim 
garantat pentru solicitant;

70% din venitui lunar minim ga
rantat pentru fiecare alt membru 
adult al familiei;

75% din venitui lunar minim ga
rantat pentru fiecare copil;

plus 30% din venitui lunar minim 
garantat pentru fiecare adult Tnca- 
drat Tntr-un grad de dizabilitate;

plus 50% din venitui lunar 
minim garantat pentru fiecare copil 
cu dizabilitati;

plus 10% din venitui lunar 
minim garantat daca persoana Tn- 
cadrata intr-un grad de dizabilitate 
este unicul adult din familie.

Venitui global mediu lunar al fa
miliei (denumit in continuare venit 
global al familiei) reprezinta media 
lunara a sumei mijioacelor ob înu- 
te de familie.

La stabilirea venitului global al 
familiei se iau in considerare veni- 
turile obtinute in forma baneasca 
din munca retribuita, din toate ti- 
purile de activitate antreprenoriala, 
prestatiile de asigurari si asistenta 
sociala, veniturile realizate din fo- 
losirea terenurilor agricole si a lo- 
turilor de pamant, precum si alte 
tipuri de venituri, inclusiv cele din 
proprietate.

La evaluarea bunastarii familiei 
in vederea stabilirii ajutorului social 
si/sau a ajutorului pentru perioada 
rece a anului se iau in considera
re componenta familiei si bunurile 
mobile si imobile pe care le are in 
proprietate/folosinta familia, uti- 
lizand un set de caracteristici care 
identifies bunastarea, exprimata 
prin punctaj. Prin insumarea punc- 
tajului indicatorilor se obtine scorul 
total al bunastarii familiei.

incepand cu 1 ianuarie 2022, a 
fost majorat pragul eligibilitatii la 
calcularea scorului punctajului in
dicatorilor de bunastare (proxy) 
de la 91,28 la 94,10 pentru stabi-

In conformitate cu prevederile 
Legii cu privire la ajutorul sociai, 
nr. 133/ 2008 si ale Hotararii Guver- 
nului nr. 1167/2008 pentru apro- 
barea Regulamentului cu privire 
la modul de stabilire si plata a 
ajutorului social, de dreptul la 
ajutor social si/sau la ajutor pentru 
perioada rece a anului beneficia
za familiile defavorizate in cazul in 
care toti membrii adulti ai aceste
ia se incadreaza in cel putin una 
dintre urmatoarele situatii:

• au atins varsta necesara 
pentru stabilirea pensiei conform 
legislatiei;

• sunt persoane incadrate in di- 
ferite grade de dizabilitate;

• sunt someri inregistrati la 
agentiile teritoriale pentru ocupa- 
rea fortei de munca;

• se afla in perioada dintre sap- 
tamana a 30-a de sarcina si sap- 
tamana a 12-a dupa nastere, in 
cazul in care copilul se naste mort 
sau moare in perioada concediu- 
lui postnatal, ori ingrijeste un copil 
pana la varsta de trei ani;

• ingrijesc un membru/membri 
ai familiei care necesita ingrijire 
din partea unei persoane, conform 
concluziei consiliului medical con- 
sultatival institutiei medico-sanita- 
re publice;

• realizeaza venituri provenite 
din salarizare, cu timp integral sau 
partial, din activitatea de antrepre- 
noriat sau din activitati legate de 
folosirea terenurilor agricole din 
extravilanul localitatilor.

?n sensul prevederilor legisla
tive, ajutorul social este о plata 
lunara in bani acordata familiei de
favorizate.

Familie defavorizata este familia 
care are un venit global mediu 
lunar mai mic decat venitui lunar 
minim garantat §i care a acumu- 
lat, la indicatorii de bunastare, un 
punctaj mai mic sau egal cu cel 
stabilit pentru evaluarea bunastarii 
familiei.

Venitui lunar minim garantat al 
familiei este nivelul minim calcu- 
lat al venitului lunar garantat de 
stat unei familii. De la 1 octombrie 
2021, nivelul venitului lunar minim 
garantat constituie 1196 de lei.

Venitui lunar minim garantat al 
familiei reprezinta suma cuantu- 
murilor veniturilor lunare minime

lirea dreptului la ajutor social ;i/  
sau ajutor pentru perioada rece a 
anului.

Cuantumul ajutorului social se 
stabileste ca diferen^a dintre venitui 
lunar minim garantat al familiei si 
venitui global al familiei. Dreptul la 
ajutorul social se stabileste pentru 
о perioada ce nu va depasi doi ani 
si este revizuit la intervenirea ori- 
carei schimbari care pot influenta 
cuantumul ajutorului social stabilit.

Ajutorul pentru perioada rece a 
anului (APRA) este о plata lunara 
fixa, Tn bani, acordata familiei de
favorizate pentru lunile ianuarie- 
martie s' noiembrie-decembrie. 
Cuantumul ajutorului pentru pe
rioada rece a anului constituie 
500 de lei. Prin derogare, Tn baza 
Hotararii Guvernului nr. 332/2021, 
Tn perioada 1 noiembrie 2021 -  
31 martie 2022, cuantumul ajuto
rului pentru perioada rece a anului 
constituie 700 de lei.

Ajutorul pentru perioada rece 
se stabileste familiilor defavori
zate beneficiare de ajutor social, 
care au un venit global mediu 
lunar mai mare decat venitui lunar 
minim garantat conform legislatiei 
si mai mic decat nivelul venitului 
lunar minim garantat, majorat de 
2,2 ori. Prin derogare de la preve
derile Legii nr.133/2008, Legea nr. 
190/2021 a stabilit ca, Tn perioa
da 1 noiembrie 2021 -  31 martie 
2022, ajutorul pentru perioada rece 
a anului se acorda familiilor solici- 
tante de ajutor social care au un 
venit global mediu lunar mai mare 
decat venitui lunar minim garantat 
conform legislatiei si mai mic decat 
nivelul venitului lunar minim ga
rantat majorat de 2,6 ori. (1196 x 
2.6 = 3109,6 lei).

Cererile pentru acordarea APRA 
pot fi depuse Tn orice perioa
da a anului si nu este necesar de 
asteptat TnceputuI lunii noiembrie, 
deoarece, Tn cazul acordarii drep
tului, valabilitatea acesteia este de 
12 luni. Un alt aspect important 
este ca cererea trebuie depusa 
pana Tn luna noiembrie, altfel 
platile se efectueaza doar pentru 
lunile ulterioare depunerii aces
teia. De exemplu, daca cererea se 
depune Tn luna ianuarie, dreptul 
va fi acordat din luna depunerii 
cererii, iar pentru lunile anterioare 
platile nu se efectueaza.

Avocatui

Cererea de chemare 
m judecata

Am scris о cerere de chemare in judecata, dar la cance- 
laria judecatoriei mi s-a spus ca nu este formulate corect 
fi nu va fi acceptatd spre examinare, trebuie sa о intoc- 
mesc in modul stabilit de lege. Cum se scrie о astfel de 
cerere, ce trebuie sa confine fi cum se procedeaza daca nu 
este formulata corect?

Vasile D., or. Giodeni

Foto: Nicu Binzari

(Continuare din nr. 2-3)

Cererea de chemare Tn Jude
cata introdusa Tn instanta se re- 
partizeaza, Tn termen de 24 de 
ore, Judecatorului sau, dupa caz, 
completului de Judecata Tn mod 
aleatoriu, prin intermediul Pro- 
gramului integrat de gestionare 
a dosarelor.

Judecatorul care a primit 
cererea de chemare Tn Judeca
ta spre examinare verifica daca 
aceasta Tntrunefte exigentele 
prevazute de lege. Printr-o Tn- 
cheiere nesusceptibila de recurs, 
Judecatorul accepta cererea de 
chemare Tn Judecata Tn decurs 
de cinci zile de la repartizare.

Daca cererea de chemare Tn 
Judecata nu Tntruneste exigen
tele prevazute de lege, Judeca
torul emite, Tn cel mult cinci zile 
de la repartizarea cererii, о Tn- 
cheiere pentru a nu se da curs 
cererii, comunicand persoanei 
care a depus cererea acest fapt 
de Tncalcare s< acordandu-i un 
termen rezonabil pentru lichida- 
rea neajunsurilor.

Daca persoana care a depus 
cererea Tndeplineste in termen 
toate cerintele enumerate in Tn- 
cheierea Judecatorului, cererea 
se consider! depusa la data pre- 
zentarii initiale Tn Judecata. In 
caz contrar, ea nu se consider! 
depus! si, Tmpreun! cu actele 

"anexate, se restituie reclaman- 
tului printr-o Tncheiere Judec!- 
toreasc! ce poate fi atacat! cu 
recurs.

Instanta de Judecat! poate 
refuza s ! primeasc! cererea de 
chemare Tn Judecat! sau s ! о re
stituie.

Judec!torul refuza s ! pri
measc! cererea de chemare 
Tn Judecat! dac!: cererea nu 
urmeaz! a fi Judecata Tn instan
ta Judec!toreasc! Tn procedur! 
civil!; exist! о hotarare Judec!- 
toreasc! irevocabil! cu privire 
la un litigiu intre aceleasi parti, 
asupra aceluiasi obiect si avand 
aceleasi temeiuri sau о incheie- 
re Judec!toreasc! prin care se 
admite Tncetarea procesului Tn 
leg!tura cu faptui c ! reclaman- 
tul a renuntat la actiune sau c ! 
Tntre p!rti s-a Tncheiat о tran- 
zactie; reclamantui s'-a retras 
actiunea civil! la faza Judec!rii 
cauzei in procesul penal, daca 
retragerea a fost acceptat! de 
instanta; aceasta este depus! de 
un organ, organizatie sau о per- 
soan! Tn ap!rarea drepturilor, 
libertatilor si intereselor legiti
me ale unei alte persoane f ! r !  
Tmputerniciri; exist! о hot!ra- 
re arbitral!, obligatorie pentru 
parti, cu privire la litigiul dintre

Liubomir
DUDULICA,
avocatmd@gmaH.com M
aceleasi parti, asupra aceluiasi 
obiect si avand aceleasi teme
iuri; reclamantului si/sau para- 
tului Ti lipseste capacitatea de 
folosint!.

In decursul a cinci zile de 
la data repartiz!rii cererii de 
chemare Tn Judecat!, Judec!torul 
dispune, printr-o Tncheiere moti- 
vat!, refuzul de primire a cererii 
si remite reclamantului Tncheie- 
rea si cererea cu toate documen- 
tele anexate.

Refuzul Judec!torului de a 
primi cererea de chemare Tn 
Judecat! exclude posibilitatea 
adres!rii repetate Tn Judecat! a 
aceluiasi reclamant, cu aceeasi 
actiune Tmpotriva aceluiasi parat, 
cu acelasi obiect s> aceleasi te
meiuri.

In decurs de cinci zile, prin 
Tncheiere, Judec!torul restituie 
cererea de chemare Tn Judecat! 
daca: reclamantui nu a respectat 
procedure de solutionare prea- 
labil! a cauzei pe calea extraju- 
diciar!; instanta nu este compe
tent! sa Judece cauza; cererea a 
fost depus! de о persoan! care, 
Tn cauza civil! respectiv!, nu are 
capacitate de exercitiu al drep
turilor procedurale civile; sotui 
a Tnaintat actiunea de desfacere 
a c!s!torie i f ! r !  consimt!man- 
tul sotiei, Tn timpul sarcinii sau 
Tn primul an de la nasterea co- 
pilului; cererea nu este semnat! 
ori este semnata de о persoan! 
neTmputernicit! de a о semna 
ori este semnat! f ! r !  a se indica 
functia semnatarului; cererea a 
fost depus! Tn numele persoa
nei interesate de c!tre о persoa- 
n ! neTmputernicit! de a porni 
si a sustine procesul; la aceeasi 
instanta sau la о alta, se afl! Tn 
Judecat! un litigiu Tntre aceleasi 
p!rti, asupra aceluiasi obiect si 
avand aceleasi temeiuri; recla
mantui Tsi retrage cererea Tnainte 
de emiterea Tncheierii privind in- 
tentarea procesului; la depune- 
rea cererii Tn procedur! speciala 
se constat! un litigiu de drept ce 
tine de competenta instantelor 
Judec!toresti.

Restituirea cererii de chemare 
Tn Judecat! nu exclude posibi
litatea adresarii repetate Tn Ju
decat! a aceluiasi reclamant, cu 
aceeasi actiune, Tmpotriva ace
luiasi parat, cu acelasi obiect si 
aceleasi temeiuri dac! reclaman
tui a lichidat Tnc!lc!riie.

http://WWW.VOCEA.MD
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Indemnizatii

Parintii care vor sta acasa
Ш

cu copiii vor primi 
cate 150 de lei pe zi
Incepand cu ziua de luni, 
24 ianuarie curent, toate 
scoiiie din Republica Mol
dova au trecut la invata- 
mantul online. In context, 
salariatii care au copii cu var- 
sta de pana la 12 ani si copii 
cu dizabilitati pot beneficia, 
Tn aceasta perioada, de zile 
libere si de pana la 150 de 
lei pe zi din bugetui de stat. 
AnuntuI a fost facut de mi- 
nistrul Muncii si Protectiei 
Sociale, Marcel Spatari, 
mtr-o conferinta de presa.

„CNAS va transfera angajatilor 
compensatia pentru zilele libere 
egala cu 50% din castigul de 
baza, pana la plafonul de 150 de lei 
pe zi, ceea ce mseamna un echiva- 
lent de 4050 de lei lunar, valoare 
maxima a acestei indemnizatii. 
Dar angajatorul poate suplini in- 
demnizatia din surse proprii, daca 
consider! necesar", a spus Marcel 
Spatari.

In acest scop, angajatorii com- 
pleteaza lunar cererea automa- 
tizata IZL 21 pe portalul decla- 
ratie-electronica.fisc.md, iar su- 
mele banesti sunt transferate de 
catre Casa National! de Asigu- 
r!ri Sociale, direct m contui anga- 
Jatului.

Perioada dificila 
si pentru angajatori

Nici pentru angajatori nu este 
о decizie usor de pus in aplicare. 
Mariana Rusu, care are in subor- 
dine о clinic! pediatric!, spune c ! 
intelege foarte bine situatia pan
demic! in care ne afl!m  si, desi nu 
va fi simplu, va incerca s ! le v in ! in 
ajutor angajatilor.

,,Cu sigurant!, vor fi solicit!ri. 
Deja о s ! apreciem dup! caz. 
О s ! facem un grafic, pentru c ! 
avem si medici pediatri de care 
au foarte mare nevoie copiii in 
prezent si f ! r !  ajutorul lor acestia 
nu ar putea beneficia de asistent! 
medical!. Dar in privinta celorlalti

angajati, care о s !  poat! s ! lucreze 
de la distant!, cu sigurant! о s ! 
accept!m aceast! variant!', ne-a 
spus Mariana Rusu.

Si profesorii care au copii in 
ciasele primare vor tine orele de 
acas!, pentru a-i supraveghea pe 
cei mici. Intre timp, ceilalti vor 
desf!sura orele online din sala de 
clas!.

„Profesorii care au copii mai 
mici de clasa a patra au voie, 
conform prevederilor din ordin, 
s !  desf!soare lectiile de acasa", 
mentioneaz! Liliana Panfilov, di
rector adjunct al Liceului „Princi- 
pesa Natalia Dadiani".

De asemenea, de acas! isi pot 
desf!sura orele si profesorii cu 
varst! mai Tnaintat!.

Regim
de activitate redus

In caz de reducere a activit!tii 
economice, angajatorul poate so- 
licita, cu acordul salariatilor, un 
regim redus, prin depunerea unei 
cereri (RAR21) pe portalul guver- 
namental declaratie-electronica. 
fisc.md. Conform noilor preve- 
deri introduse in Codul muncii, 
durata timpului de munc! poate 
fi redus! cu cel mult 50%, cu 
acordul scris al salariatilor vizati, 
pan! la trei luni consecutive si 
maxim cinci luni pe an. Regimul 
de activitate redus! este instituit 
prin validare de Agentia National! 
pentru Ocuparea Fortei de Munc!, 
care, la solicitarea angajatorilor, 
prin depunerea cererii automati- 
zate ARR21, le transfer! ajutorul 
pentru salariatii cu regim de acti
vitate redus!, in proportie de 50% 
din valoarea timpului nelucrat, iar 
restui de minim 50% din timpul de 
lucru este pl!tit de angajator.

Un alt mecanism pentru dimi- 
nuarea impactului negaliv al pan- 
demiei de Covid-19 asupra pietei 
muncii, care urmeaz! s ! fie utili- 
zat in caz de necesitate, il repre- 
zinta somajul tehnic si, respectiv, 
acordarea unei indemnizatii din 
bugetui de stat angajatilor pe pe

rioada somajului tehnic, egal! cu 
50% din salariul de baza, pan! la 
plafonul de 150 lei/zi si care poate 
fi suplinit! din resursele proprii 
ale angajatorului. Pentru a bene
ficia de indemnizatie, angajatorul 
va depune lunar о cerere auto- 
matizat! 1ST 21 pe portalul de- 
claratie-electronica.fisc.md, iar in 
baza acestei cereri, Casa National! 
de Asigur!ri Sociale va transfera 
sumele b!nesti direct angajatilor.

Zile libere pentru
persoanele
care se vaccineaza

Potrivit ministrului Marcel Spa
tari, persoanele care decid s !  se 
vaccineze vor putea beneficia de 
dou! zile libere pl!tite din bugetui 
de stat. CostuI integral pentru 
plata salariilor este transferat ul
terior angajatorilor, de c!tre Ser- 
viciul Fiscal de Stat, pentru cele 
dou! zile libere acordate (inclusiv 
asigur!rile sociale), pan! la plafo
nul de 558 de lei/zi.

„Pentru a beneficia de aceste 
compensatii, angajatorii trebuie 
s !  completeze lunar о cerere au- 
tomatizat!, disponibil! pe porta
lul declaratie-electronica.fisc.md 
si Serviciul Fiscal transfer! anga
jatorilor costuI integral, inclusiv 
asigur!rile sociale ale zilelor libere 
acordate salariatilor pentru vacci- 
nare pan! la plafonul de 558 de lei 
pe zi, echivalent cu un salariu de 
12150 de lei brut pentru о lun!, 
cum este, de exemplu, luna ianu
arie, care are 27 de zile lucr!toa- 
re. Aceast! sum ! este mai mare 
decat salariul mediu pe economie 
si marea majoritate a angajatilor 
se vor mcadra m acest mecanism. 
Pentru a beneficia de aceste zile 
libere, salariatii trebuie s !  cepun! 
о cerere la angajator si sa pre- 
zinte certificatui de vaccinare", 
mentioneaz! Marcel Spatari.

R. Moldova a intrat Tn stare de 
urgent! in s!n !tate public! joi, 
20 ianuarie, din cauza cresterii nu- 
m!rului cazurilor zilnice de infec- 
tare cu Covid-19.

Inovatie

Stagiu de cotizare m baza 
contractului individual

Persoanele care nu sunt an- 
gajate in campul muncii, dar 
vor sa obtina stagiul de co
tizare, pot tncheia Tn acest 
sens un contract individual 
cu Casa National! de Asigu- 
rari Sociale (CNAS).

Cuantumul contribu(iei de 
asigurari sociale de stat pentru 
persoanele care Tncheie contract 
individual se stabile^te anual 
prin Legea bugetului asigur!- 
rilor sociale de stat. Astfel, po
trivit prevederilor art. 3 alin. (4) 
din Legea bugetului asigur!rilor 
sociale de stat pe anul 2022, per
soanele pot fi asigurate pe baz! 
de contract individual, pl!tind 
contribute de asigur!ri sociale 
de stat Tn valoare de 12.838 de 
lei pentru anul 2022, dar nu mai 
putin de 1/12 din suma respec
tiv ! lunar, ceea ce constituie 
1069,84 lei pentru о lun!. Per

soanele fizice proprietari sau 
arenda^i de terenuri agricole, 
care lucreaz! terenul Tn mod in
dividual, se pot asigura pe baz! 
de contract individual pl!tind 
contribute de 3270 de lei pentru 
anul 2022, dar nu mai pu în de 
1/12 din suma respectiv! lunar, 
adic! 272,50 lei pentru о lun!.

Totodat!, exist! posibilita- 
tea asigur!rii retroactive pentru 
persoanele fizice cu Tncepere din 
anul 1999, iar pentru persoane
le fizice proprietari sau arenda;i 
de terenuri agricole, care lu
creaz! terenul Tn mod individu
al - cu Tncepere din anul 2009, 
pl!tind pentru fiecare an contri- 
bu(ia de asigur!ri sociale de stat 
Tn m!rimea prev!zut! pentru 
anul Tn care este Tncheiat con- 
tractul. ContractuI individual 
este Tncheiat prin intermediul 
caselor teritoriale din raza do- 
miciliului.

Cod rosu

Tot mai multi elevi
Ш

infectati cu Covid-19
Gele mai multe cazuri de in- 
fectari cu coronavirus sunt 
fnregistrate Tn randul elevi- 
ior. Ministerul Educatiei si 
Cercetarii informeaza ca, Tn 
perioada 17-21 ianuarie, Tn 
TnvatamantuI primar, gimna- 
zial si liceal au fost Tnregis- 
trate 1565 de cazuri noi de 
Tmbolnaviri cu Covid-19.

Din totalul de cazuri, 1139 au 
fost confirmate Tn randul elevi- 
lor, 361 de cazuri noi Tn randul- 
profesorilor, iar alte 65 de per- 
soane din grupul lucr!torilor au- 
xiliari.

In Tnv!t!mantul prescolar au 
fost Tnregistrate alte 246 de 
cazuri noi de infectare cu coro

navirus. Dintre acestea, 64 de 
cazuri Tn randul copiilor, 98 Tn 
randul profesorilor si 84 Tn 
randul personalului lucr!tor.

in Tnv!t!mantui profesional 
tehnic au fost confirmate 160 de 
cazuri, 94 Tn randul eleviior, 46 Tn 
randul cadreior didactice si 20 Tn 
randul iucr!torilor.

Totodat!, autorit!tile din do- 
meniul educatiei anunt! c ! 14 
institutii din domeniul Tnv!t!- 
mantului prescolar si 112 grupe 
au fost plasate Tn carantina.

Din Tnv!t!mantul primar, 
gimnaziai si liceal, 13 institutii si 
1048 de clase au fost plasate Tn 
autoizolare, iar Tn Tnv!t!mantul 
profesional tehnic nici о in- 
stitutie, doar 15 grupe de elevi.

Fo t^ u ^ B in z^ i

Pagin! realizata de Galina MUNTEANU
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Evenimente culturale

Eugen Doga, Cetacean de Onoare 
al ora$ului Targu Neamf
Maestrului Eugen Doga i-a fost 
conferit Titiui onorific de „Ceta
cean de Onoare al ora$uiui Targu 
Neamf", Romania. BrevetuI i-a 
fost inmanat in cadrul spectacolu- 
lui „Eminescu, Om, Geniu $i Poet 
Divin", susfinut, recent, ia Casa Cul- 
turii „Ion Creanga" din Targu Neam ,̂ 
cu ocazia Zilei Culturii Nafionale, 
scrie trm.md

Titiul i-a fost acordat compozitoru- 
lui, pianistului dirijorului Eugen Doga

„in semn de recunostinfa pentru Tntrea- 
ga sa activitate, pentru о via â dedicata 
muzicii, pentru capodoperele de ge
niu ?i complexa personalitate".

Eugen Doga este cetatean de onoare 
al mai multor localitati din Republica 
Moldova si Romania, Tntre care al mu- 
nicipiilor Bucuresti, Vaslui, Botosani si 
Iasi.

Detinatorul titiurilor de Maestru in 
Arta, Artist al Poporului si Om al Mile- 
niului, Eugen Doga a adunat pe parcur- 
sul vietii numeroase distinc îi si premii

1

nationale si internationale, fiind inscris 
in lista celor 200 de personalita1;i ale 
lumii.

Victor Teleuca, un heraclitean transmodem
Scriitorul si filozofui Victor Teleuca, 
laureat al Premiului de Stat, 
detinator al „Ordinului Republi- 
cii", al titiului onorific „Maestru in 
Arte", al medaliei „Mihai Eminescu" 
si al Premiului Uniunii Scriitori- 
lor din Moldova ar fi implinit, pe 
19 ianuarie, 90 de ani.

Victor Teleuca s-a nascut in 1932, 
In satui Cepeleuti, judetui Hotin, in 
prezent raionul Ocnita. A fost redactor- 
sef la ziarele „Cultura" si „Literature si 
arta'. Debuteaza cu poemul „Rascruce" 
in 1958, pentru ca apoi, pe parcursul 
vietii, sa publice numeroase volume, 
precum „La ruptui apelor", „Nelinisti", 
„Din patru vanturi", „Imblanzirea focu- 
lui", ,,fncercarea de a nu muri", „Pirami- 
da Singuratatii"', „MomentuI inimii" s. a. 
. In 2002, dupa о indelungata tacere.

ii apare - in opinia criticului literar 
Theodor Codreanu ..poate cea mai 
importanta carte a sa", „Ninge la о 
margine de existenta", iar la inceputui 
lui 2003, deja dupa moartea sciito- 
rului, a vazut lumina tiparului poemul 
dramatic „Decebal ", libret pentru opera

cu aceiasi titlu a compozitorului Teodor 
Zgureanu. in 2010. ia Chisinau apare 
volumul „Victor Teleuca - un heracli
tean transmodern'. Academicianul 
Mihai Cimpoi, care prefateaza iucrariie 
sus-numite, ie considera „cantecui de 
iebada" al lui Victor Teleuca.

Expozi^ie mai pufin obifnuita
„Specii pe cale de disparicie: Ple- 
doarie pentru cartea Rofie a Arhi- 
tecturii moderniste" este genericul 
unei expozifli mai pufin obi;nui- 
te inaugurate la MuzeuI National 
de Arta al Moldovei. Autorul pro- 
iectului este artistui vizual $tefan 
Rusu, mult mai cunoscut in straina- 
tate decat acasa.

Cladirile in stilul arhitecturii moder
niste din expozi îe au alaturi plante pe

cale de disparitie din Cartea Rosie. Este 
incercarea autorului de a aborda pa- 
trimoniul arhitectural si de a compara 
lucruri foarte diferite, la prima vederr.

„ComparaVa este intre fragilitaiea 
plantelor si statutui lor de planta rsrj, 
planta pe cale de disparitie. Iar cladirile 
care sunt facute solid, din beton, iata 
ca ele devin mai fragile si mai expuse 
degradarii decat plantele", a mentionat 
§tefan Rusu, la deschiderea expozitiei.

La temelia expozitiei sunt cerceta-

lile, documentarea de mai multi ani a 
lui 5fefan Rusu in Kirgizstan, Tadjikis
tan, dar si in Republica Moldova. De 
mentionat ca vizitatorii expozitiei mai 
pot urmari documentarul „Intoarcere 
din viitor" si eseui video „Fruijze", re- 
alizat in perioada mai multor calatorii 
de cercetare in Tadjikistan si Kirgizstan, 
intre 2013-2019.

Expozitia poate fi vizitata pana la 
20 februarie a. c.

Cor. VP

Afis cultural

TEATRU
2 8  ia n u a r ie

„Mihai Eminescu" -  „Take, lanke si Cadar" -  18.00 
„Luceafarul" -  „Fazanul" dupa Georges Feydeau" -  18.30 
Satiricus „I. L. Caragiale" -  „Made in Moldova"- 18.30

2 9  ia n u a r ie
„Mihai Eminescu" -  „Aveti ceva de declarat?" -  18.00 
„Luceafarul" -  „Fazanul" dupa Georges Feydeau" -
18.30
Satiricus „I. L. Caragiale" -  „Nunta" de A. P. Cehov " -
18.30

„lubirea la prosti" - 18.30 
„3 + Cristina pe frecventa iubirii"

„Eugene Ionesco"
Teatrul Geneza Art
19.00
Teatrul „Guguta" - „In aceasta viata" -  11.00 

3 0  ia n u a r ie
„Mihai Eminescu" -  „Carnavalul" -18.00
„Eugene Ionesco" - „Regele Lear" -  17.30
Satiricus „I. L. Caragiale" -  „0  scrisoare pierduta" -  18.30
„Luceafarul" -  „Tata" -18 .30
Teatrul Geneza Art - „3 + Cristina pe frecventa iubirii " -
19.00
Teatrul „Guguta" - „Turturica" -  11.00

Horoscopul saptamanii

BERBEC
Rcusesti sa fii Tn centrul atentiei, sa-ti imbunatatejti ima- 
ginea publica, fie printr-un discurs dcosebit, fie cu о idee 
mdrazneata. Oferi solutii atunci cand observi ca anumite per- 
soano din grupul tau au nevoie de acest lucru. Aai planuri 
frumoase si le expui ?i celorlalti.

1̂ ,

TAUR
Rcusesti sa fii atent la detail!, fata a pierde din vedere ima- 
ginea de ansamblu. iar aceste abilitati te ajuta in tot ce vei 
face. Simli nevoia sa te implici, sa ajuti, sa intri in tot feiu! dc 
activitati prin care sa-ti arati bunatatea, compasiunca, grija 
fata de al̂ ii.

GEMENI
Ai posibriitatea sa iei unele decizii, sa-ti folosesli abilitatilc 
de coordonare, de lider, sa fii apreciat. De a.semenca, sunt 
bine aspectate rolatiile cu cei mai tineri decat tine, precum 
SI aspectcie cc tin de dczvoltarea ta personala, spun astrele 
Este un cadru astral bun pentru a finisa un proiect.

RAC
' Buna dispozitie te insote;te la tot pasul, de aceea ar fi bine 

sa te bucuri de aceasta energie si sa о impra^tii in jurul tau. 
Cadru astral bun si pentru negocieri, ba chiar si pentrujisem=- 
narea unor contrarte. Daca esti parinte, fii mai ingaduitofimai 
atent-la ce incearca sa- î spuna copilul.

LEU
E^tiibun la, descifrarea mesajeior ambigue, la eiucidarea unei 

la aflarea uhui adevar Ê ti: atent la detalii, :ai fler, vezi 
imaginea de ansamblu. Trebuie sa te ocupi de erori mai vechi, 
situatii §i probleme din trecut. Reusesti sa vindeci ceva, sa 
depasesti un moment.

FECIOARA
I  Cuvintele-cheie pentru aceasta saptamana: alianta, uniune, 

corectitudine, autenticitate. Iti unesti fortele cu alte perscianes! 
sau sa te alaturi unui grup care sprijina un demers cu care 
rezonezi. Daca stii ca adevarul este de partea ta, atunci mergi 
pana in panzele albe.

BALANJA
о  vizita, о intainire, о veste s-ar putea sa- î schimbe agenda. 
Sunt posibiie scurte deplasari, ai grija ia schimbarea unor 
detain. Reuse5ti sa gasejti о solutie indrazneata la о proble
ms mai veche. Este un moment prieinic pentru a-ti expiiima « 
ideile sau pentru cautarea unor strategii.

SCORPION
Esti interesat la ceea ce ti se spune si cu multe intrebari pentru 
toti cei cu care vorbesti. Curiozitatea excesiva poate decian$a 
aspecte mai putin placute. incearca sa te concentreziscatamae 
mult pe relatia amoroasa, sa clarifici cat mai multeespecte 
legate de tine si partenerul romantic.

s Ag e t a t o r
Lasa trecutui deoparte, nu incerca sa readuci in discutie su- 
biecte controversate. Nu deschide cutia Pandorei, pentru ca 
nu о sa mai stii cum sa о opresti. Mai bine ai cauta sa te tii 
de rutina, sa organizezi о intainire. Apar unele surprize, ras- 
turnarl de situatii.

CAPRICORN
Atentia ta e indreptata spre munca, spre rezultate, ambitii 
profesionale. Ai idei bune, ca t̂igi simpatia superiorilor. 
Munceste, dar fii atent 5! la timpul petrecut alaturi de persoa- 
na iubita, daca nu-ti doresti sa se raceasca relatia dintre voi. 
Este un cadru astral bun si pentru intalniri cu prietenii.

VARSATOR
Cuvintelc-cheie pentru aceasta perioada: imagine, stralucire, 
cucerire. Este о saptamana in care emotiile tale vor fi mai fluc- 
tuante, mai greu de controlat. Esti interesat de abundenta, 
cauti sa cuceresti, sa fii atractiv. sa te imbraci sau sa te 
comport! altfel.

PE§TI
Vesti bune in plan profeslonal si in sectoral vietii sociale. 
Reuse-sti sa fii convingator, sa impresionezi, ba chiar ̂ i laudat. 
Este un moment bun pentru tine, te simti validat, apreciat. 
Sunt favorizate si deplasarile. AvantuI tau este minunat, dar 
sfatui aslrelor este sa nu ifi faci prea multe scenarii.

ANUNT. Primaria satului Cupeui, raionul Leova, anunta 
concurs pentru ocuparea functiei vacante de director al Gra- 
dinitei „Albinuta". Candidatii pentru ocuparea functiei depun 
dosarul personal in termen de 30 zile de la data publicarii 
anuntului.

Pentru informatii suplimentare apelati la tel: 0263 74236.
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