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de Conventia Coiectiva, Tn vigoare

Facultafile de 
pedagogie, ocoiite 
de catre tineri
Saracia li alunga nu doar 
pe tinerii pedagogi din 
scoli, dar Ti determina si 
pe viitorii studenti sa oco- 
leasca aceasta profesie. Pe 
an ce trece, tot mai putini 
aleg sa studieze stiintele 
educatiei. yy р з

Discutii despre 
asigurarea 
egalitatii de gen
Zeci de reprezentanti ai 
administratiilor publice lo
cale si ai organizatiilor so- 
cietatii civile, inclusiv li- 
deri sindicali de diferite 
niveluri, au discutat des
pre asigurarea egalitatii de

»  p.5

Sfaturile 
economistului si 
ale avocatului yy p g

Seceta
a compromis 
recolta
din anul curent
In acest an, agricultorii
estimeaza ca vor avea о
productie aproape inju-
matatita la porumb, floa-
rea-soarelui, sfecia si alte
culturi aqricole. „
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Pe 27 august este 
Ziua Independentei 
Republicii Moldova; 
pe 31 august -  
Sarbatoarea 
„Limba Noastra"; 
pe 1 septembrie -  
Ziua cunoftinteior 
„Primul clopofel".

9 9  Este nevoie stringenta de reevaluareo sistemica a functiilor 
din sectoral bugetor

Confederatia Nationala a Sindi- 
catelor din Moldova (CNSM) a ex- 
pediat Ministerului Finantelor un 
set de propuneri cu privire la mo- 
dificarea Legii privind sistemul uni
tar de salarizare Tn sectorul buge- 
tar nr. 270/2018, menite sa Tnlature 
inechitatile si carentele existente si 
sa Tmbunatateasca situatia la capi- 
tolul salarizarea angajatilor care ac- 
tiveaza Tn sistemul. bugetar.

Sindicalistii propun stabilirea 
unei valori de referinta unica pen- 
tru toti salariatii din sectorul buge

tar (respectiv, anularea valorilor de 
referinta derogatorii de la valoarea 
generala pentru anumite categorii 
de angajati) si a unor coeficienti spe- 
cifici pe sectoare sau domenii.

Totodata, s-a propus majorarea 
salariilor angajatilor din sectorul 
bugetar prin cresterea efectiva a sa- 
lariului de baza (raportat la salariul 
minim pe tara), si nu prin introduce- 
rea unor sporuri noi sau majorarea 
marimii sporurilor la salariul de baza. 
In conditiile reglementarilor actuale, 
sporurile aplicate la salariul de baza

depasesc marimea efectiva a saiariu- 
lui de baza, or anume acest aspect 
s-a dorit a fi exclus prin implemen- 
tarea noului sistem de salarizare Tn 
sectorul bugetar Tn anul 2018.

De asemenea, sindicalistii au ve- 
nit cu propunerea de a urgenta re- 
evaluarea sistemica a functiilor din 
sectorul bugetar pentru a restabili 
echitatea la stabilirea claselor de sa
larizare.

Propunerile sindicatelor, de ase
menea, se refera la о mai buna di- 
ferentiere dintre treptele de sala

rizare pentru a motiva angajatii din 
sectorul bugetar pentru activitate 
Tndelungata; acordarea premiului 
anual Tn marime de un salariu mediu 
lunar; introducerea platii ajutorului 
material, de care salariatui sa be- 
neficieze Tn baza unei cereri sense; 
stabilirea unei diferente rezonabile 
Tntre clasele de salarizare, Tn scopul 
asigurarii echita.tii sociale cu privire 
la tratamentui egal si al remunera- 
rii egale pentru munca de valoare 
egala pentru mai multe categorii de 
salariati. yy p_2
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»  ACTIVITATEA CNSM
Reuniune

Biroul executiv al CNCNC
a trasat unele obiective
pentru perioada imediat urmatoare
Pe 19 august, Biroul executiv al 
Comisiei na^ionale pentru consul- 
tari si negocieri colective (CNCNC) 
s-a Tntrunit mtr-o sedinta, la care 
au participat reprezentan^ii parte- 
nerilor social! de nivel national.

In cadrul sedintei, a fost aprobata ordi- 
nea de zi a urmatoarei reuniuni a CNCNC, 
care va avea loc la data de 26 august cu- 
rent, unde vor fi abordate mai multe ches- 
tiuni privind situatia social-economica si in 
domeniul muncii din Republica Moldova.

Astfel, la sedinta din 26 august, parte- 
nerii sociali vor examina urmatoarele ches- 
tiuni:

• cu privire la examinarea proiectului de 
lege privind Casa Sociala a Constructorilor; 
cu privire la propunerile CNSM si CNPM 
privind marimea salariului minim incepand 
cu luna ianuarie 2023;

• cu privire la examinarea proiectului 
Conventiei colective (nivel national) privind 
sporurile de compensare pentru munca in 
conditii nefavorabile;

• cu privire la initierea procesului de 
ratificare a Conventiei OIM nr.167/1988 pri
vind securitatea si sanatatea m constructii.

Reprezentantii Guvernului, ai Patrona- 
telor si Sindicatelor vor pune in discutii su- 
biecte legate de garantiile acordate tineri-

lor specialisti la angajare m campul muncii, 
promovarea Codului constructiilor, regle- 
mentarea activitatii pietelor ?i a activitatii in 
baza de patents, revizuirea venitului lunar 
minim garantat si examinarea propune- 
rilor de modificare a Hotararii Guvernului

nr.1167/2008 pentru aprobarea Regula- 
mentului cu privire la modul de stabilire si 
plata a ajutorului social, m vederea Indexa- 
rii venitului minim garantat.

Totodata, vor fi examinate propunerile 
din partea partenerilor sociali la proiectui 
de lege pentru modificarea §1 completa- 
rea unor acte legislative Tn partea ce tine 
de realizarea obiectiveior politicii fiscale §i 
vamale pentru anul 2023.

Amintim ca, saptamana trecuta, sindi- 
catele si patronatele au initiat discutii cu 
privire la necesitatea stabilirii, Tncepand cu 
1 ianuarie 2023, a unui salariu minim unic 
pe tara de cel putin 50% din salariul me- 
diu lunar pe economie prognozat, conform 
Cartel sociale europene revizuite. Cei doi 
parteneri sociali au declarat ca majorarile 
de salarii operate m sectorul bugetar si in 
cel real nu acopera cresterile de preturi si 
tarife din ultima perioada, iar nivelul ridi- 
cat al inflatiei, care ar putea ajunge pana la 
34,7%, necesita masuri prompte din partea 
statului pentru a sprijini populatia.

sindicate.md

Cooperare

La Chisinau va fi organizata 
conferinta internationala a

Й Ш

Sindicatului European al Politiei
In contextui organizarii, pe 
data de 13 octombrie 2022, la 
Chisinau, a conferintei inter- 
nationale anuale a Sindicatului 
European al Politiei (European 
Police Union, EPU), pe 18 au
gust, о delegatie de la EPU s-a 
aflat Tn vizita de lucru Tn Repu
blica Moldova. Aceasta a avut 
Tntrevederi cu conducerea Mi- 
nisterului Afacerilor Interne, cu 
cea a Confederatiei Nationale 
a Sindicatelor din Moldova si a 
Sindicatului „Demnitate".

Sindicalistii de la EPU s-au 
Tntalnit cu reprezentantii Sindi
catului „Demnitate" pentru a dis
cuta despre pregatirile dedica
te conferintei, precum si despre 
situatia Tn domeniul protectiei 
drepturilor si intereselor membri- 
lor de sindicat, salariati ai politiei 
din Republica Moldova.

Din partea EPU, la eveniment 
au participat Jacqueline Hirt, di
rector executiv al EPU, si Nicolae 
CTrlan, secretar general al Sin
dicatului National al Politijtilor 
si Personalului Contractual din 
Romania. Din partea Sindicatului 
„Demnitate", au fost prezenti: An
gela Otean, pre^edinte al Sindica
tului „Demnitate", secretar gene
ral al Federatiei „Sindlex"; Grigore

Romanciuc, vicepresedinte al Sin
dicatului „Demnitate"; Ion Aga, 
presedinte al organizatiei sindica- 
le primare al Inspectoratului Ge
neral al Politiei, sectorul Buiucani; 
Svetlana RIbac, sef al Departa- 
mentului protocol si secretariat al 
Federatiei „Sindlex".

De asemenea, sindicalistii de 
la EPU s-au Tntalnit cu secreta- 
rul general al Ministerului Afa
cerilor Interne, Jana Costachi, si 
cu vicepresedintele Confederatiei 
Nationale a Sindicatelor din Mol
dova, Lilia Frant. Par île au discu- 
tat despre parteneriatui social din 
ramura si la nivel national, despre 
beneficiile obtinuteTn urma proce
sului de negocieri dintre partene- 
rii sociali Tn vederea Tmbunatatatii. 
conditfilor de munca $i asigurarli^

unei protectii social-economice 
mai bune a functionarilor publici 
cu statut special.

Participantii la discutii s-au 
aratat deschisi sa dezvolte coo- 
perarea dintre institutii, pentru a 
impulsiona activitatea sindicalista, 
asigurarea unui pachet motivant 
de garantii sociale pentru salariatii 
din sistem, preluarea practicilor 
internationale Tn domeniul dialo- 
gului social.

Precizam ca SindicatuI „Dem
nitate", organizatie membra a 
Federatiei Sindicatelor din Mol
dova „Sindlex", este membra a 
Sindicatului European al Politiei. 
EPU a fostTnfiintataTn anul 2008 ?i 
Tntrune^te circa 20 de organizatii 
sindicale din Europa.

sindicate.md

Protectie
Ш

Legea privind sistemul 
unitar de salarizare 
ar trebui modificata
(Continuare din p. 1)

In contextui necesitatii de a Tnlatura inechitatile existente Tn sis
temul de salarizare a angajatilor din cuitura, s-a propus atribuirea 
claselor de salarizare pentru vechime Tn munca pentru conducatorii 
unitatilor bugetare din domeniul culturii, ceea ce va asigura echitate 
Tntre personalul cu functii de conducere si de executie.

Mentionam, de asemenea, ca salariul angajatilor din domeniul 
culturii este semnificativ mai mic decat al celor din domeniile cone- 
xe, fapt ce va duce, inevitabil, la migrarea specialistilor Tn continua
re Tn alte domenii, precum si la imposibilitatea atragerii specialistilor 
calificati Tn domeniul culturii.

О alta propunere vizeaza majorarea claselor de salarizare pentru 
cercetatorii stiintifici din domeniul sanatatii, care actualmente au sa
larii mult mai mici decat medicii practicieni.

Sindicalistii au mai venit cu propunerea ce tine de necesitatea ma- 
jorarii salariilor personalului din cadrul institutiilor penitenciare, care, 
Tn valoarea lor absoluta, sunt sub nivelul salariilor din alte organe 
ale institutiilor de forta. Se propune a se majora clasele de salarizare 
pentru categoria respective de salariati cu cel putin 5 clase, dar si 
alte modificari esentiale Tn partea ce tine de stabilirea claselor de sa
larizare pentru functiile din cadrul sistemului penitenciar Tn vederea 
excluderii inechitatilor existente.

Polina FISTICANU, seta Departamentului 
‘ . protectie social-economica
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EDUCATIE «
Ai carte, ai parte

in acest an facultafile 
de pedagogie au fost 
ocolite de catre tineri
Saracia n alunga nu doar pe tinerii 
pedagogi din scoli, darTi determina 
si pe viitorii studenti sa ocoleasca 
aceasta profesie. Asta pentru ca, pe 
an ce trece, tot mai putini aieg sa 
studieze stiintele educatiei. Numa- 
rul m scadere al viitorilor Tnvatatori 
si profesori este о problema care, 
cu trecerea anilor, se acutizea- 
zâ  Acum, nici macar proiectele, 
aparent foarte atractive, nu-i mai 
determina pe tineri sa aplice la 
universitatile cu profit pedagogic.

Salariul mic pe care il primesc pedagogii 
ar fi principalul motiv al lipsei de doritori de 
a studia m acest domeniu.

,,Nu alegem aceasta meserie din cauza ca 
salariile sunt mici. E foarte greu sa lucram 
cu copiii Tn scoala. Cunosc multi studenti 
care studiaza stiinte, dar aleg modulul psi- 
hopedagogic. Astfel, ei pot lucra cu copiii 
de pana la clasa a 9-a, Tnsa depinde foarte 
mult de salariu. Cele mai mari salarii sunt 
in IT, jurisprudenta, unde merg sa studieze 
cei mai multi tineri", ne spune unul dintre 
proaspetii absolventi de liceu pe care l-am 
Tntalnit la Universitatea Pedagogica de Stat 
„Ion Creanga".

Pe an ce trece, universitatile cu profil 
pedagogic tnregistreaza о scadere a numa- 
rului de tineri care vor sa studieze stiintele 
educatiei. Desi, m acest an, Ministerul 
Educatiei si Cercetarii a oferit mai multe 
locuri la buget pentru Facultatea Stiintele 
Educatiei de la Universitatea Pedagogica de

Stat „Ion Creanga", putini au fost cei care au 
depus aici dosarele. Nici macar bursele de la 
buget nu i-a determinat pe tineri sa aplice 
la pedagogie.

„Solicitari sunt putine. De exemplu, la spe- 
cialitatea profesor de limba romana, am avut 
de la Ministerul Educatiei 93 de locuri pen
tru aceste programe de studii. BineTnteles ca 
aici au fost cele mai multe locuri neocupate. 
De ce nu au fost ocupate? Pentru moment, 
nu avem о explicatie pentru aceasta. Incer- 
cam acum sa invitam candidati care ar dori 
sa acopere aceste locuri", ne spune Larisa 
Sadovei, secretara Comisiei de admitere de 
la Universitatea Pedagogica „Ion Creanga".

Potrivit acesteia, dupa prima etapa de ad
mitere la universitate, 176 de locuri cu burse 
de la buget au ramas disponibile. Desi, intre 
timp, unele au fost acoperite, multe raman 
mca vacante. О situatie similara se atesta ani

la rand. Asta se explica, in primul rand, prin 
faptui ca salariile nu sunt atractive Tn do- 
meniul Tnvatamantului $i efortui substantial 
pe care II depune, totusi, cel care activeaza 
Tn domeniul educatiei nu este motivat din 
punct de vedere financier. Probabil, aceasta 
tine mai mult de politicile statului, de po- 
liticile Tnvatamantului superior Tn Republica 
Moldova", adauga Larisa Sadovei.

Faptui ca statui ar trebui sa ia masuri 
urgente Tn acest sens о spune si Uliana 
Culea, presedinta Comitetului sindical al 
studentilor de la Universitatea Pedagogica 
„Ion Creanga".

„Problema nu este Tn institutiile de 
Tnvatamant, problema este Tn societate. 
Atractivitatea profesiilor este dictata de 
cuantumul salariilor si de nivelul de trai pe 
care Tl asigura societatea tanarului speci
alist, pentru ca noi pe asta mizam. Oferim

Mesaj
Un nou Tnceput, 
cu ganduri frumoase 
si urari de bine
Ш

Stim ati colegi,
Suntem  in p ra g  d e  n ou  A n  sca la r  

fi, ca  la  o rice  debut, reven in d  cu  
fo rte  p ro a sp ete  s i  cu  g andu ri fru 
m oase, ne  urdm  u nul a ltu ia  ca t  
m a i m ulte  op o rtu n ita ti excelente f i  
p u tere  d e  m un cd  p en tru  a le  vedea  
fru ctifica te!

Deft dom eniu l in care activdm  
nu  este  tra ta t p e  m dsura  im portan-  
fei p e  care о are, ne  vom  consolida  
randurile , vom  fi so lidari, p u tern ici 
f i  fid e li ca litd filo r ce  ne  caracteri-  
zea za  ca  Sem anatori de Lum ina.

Voua, d ragi elevi, vd dorim  о 
sete  nestin sd  d e  cunoftin fe , ia r spre  
fin a l de an sd  aveti, im preund cu  
p ro feso rii f i  pdrin fii, bucuria  rezul-  
ta te lo r a ftep ta te l

In numele Federatiei Sindicale 
a Educatiei si Stiintei, 

Ghenadie DONOS, presedinte

niste specialitati utile societatii actuale. Ca 
sa fie atractiv, mai Tntai trebuie sa pornim 
de la salarii, dupa care urmeaza conditiile 
de trai si de lucru. Foarte multe institutii de 
Tnvatamant au conditii precare, nu sunt mo- 
dernizate, lucram cu calculatoare personale. 
In ultima instanta, mai multi factori cumulati 
fac Tntr-adevar neatractiva specialitatea de 
pedagog", a declarat Uliana Culea pentru 
ziarul „Vocea poporului".

Si Universitatea de Stat din Moldova se 
confrunta cu aceeasi problema. De fapt, 
responsabilii considera ca situafia la acest 
capitol este una dramatica.

Penurie de pedagogi

Se simte о lipsa de peste doua mil 
de cadre didactice la Tnceput de an scolar
DeficituI de cadre didactice este 
Tn creftere Constanta Tn ultimii 
aniTn Republica Moldova. Pentru 
anul de studii 2022-2023, con
form informatiilor prezentate 
de organele locale de specialita- 
te Tn domeniul Tnvatamantului, 
numarul de posturi didactice 
anuntate vacante Tn institutiile 
de Tnvatamant general constitu- 
ie 2161, un indicator Tn crestere 
fata de cel de acum un an, care 
era de 1975.

Potrivit Ministerului Educatiei 
si Cercetarii, daca este sa ne refe- 
rim la numarul de posturi didacti
ce vacante, Tn fruntea listei se afla 
capitals - cu 509 locuri vacante sau 
cu circa 60 de functii libere mai 
mult decat anul trecut. Pe locul 
doi este raionul Nisporeni, unde 
lipsesc 147 de Tnvatatori si educa- 
tori - cu 44 mai mult decat Tn 2021. 
Urmeaza raionul Ungheni, unde 
nu ajung 129 de cadre didactice.

Anul trecut aici erau cu opt locuri 
libere mai mult. Pe locul patru 
se regaseste raionul Hancesti - cu 
119 locuri vacante.

Din totalul necesar de peste 
2160 de specialifti, cele mai multe 
locuri vacante sunt pentru educa- 
tori si pedagogi prescolari. In total, 
aici lipsesc 482 de cadre. Totoda- 
ta, mai este nevoie de circa 200 de 
profesori de matematica fi 120 de 
limba si literatura romana. Se mai 
cauta si 110 Tnvatatori la clasele 
primare.

In pofida mai multor masuri sti- 
mulatorii, inclusiv financiare, tinerii 
specialifti refuza sa se angajeze, 
deficitui de cadre fiind suplinit 
cu ajutorul profesorilor pensionari.

Tn Chisinau, sunt aproximativ 
300 de institutii de Tnvatamant 
scolar fi prefcolar, iar daca am ra- 
porta la numarul locurilor vacante, 
ar Tnsemna ca Tn fiecare institutie 
nu ajung cate unul sau doi 
specialifti.

„Cele mai multe locuri vacante 
sunt la specialitati precum mate
matica, fizica, informatica. Mai ales 
la informatica, unde specialiftii se 
pot reprofila Tn zona IT. Aici, sala
riile sunt mult mai mari. Salarizarea 
pentru cadrele didactice este una 
destui de modesta. О mare parte 
dintre tinerii specialifti, cei care 
absolvesc institutiile de Tnvatamant 
pedagogic, nu sunt din Chifinau. 
Atunci, trebuie sa mearga la gaz-

Foto: Nicu BTnzari
da fi sa-fi plateasca chiria", spune 
Andrei Pavaloi, fef adjunct al Di- 
rectjei generale educate, tineret fi 
sport de la primaria capitalei.

Potrivit acestuia, pentru a atra- 
ge tinerii specialifti Tn domeniul 
educatiei, primaria le ofera cate 
doua mii de lei pentru chirie. Chiar 
fi afa, о buna parte aleg un loc de 
munca mai bine platit.

Un alt motiv al deficitului de 
cadre didactice este fi crefterea

numarului de copii. Mai exact, Tn 
fiecare an, Tn Chifinau, numarul 
fcolarilor crefte cu circa trei mii, Tn 
acest an fiind vorba de aproximativ 
100 de mii de elevi care urmeaza 
sa-fi faca studiile. De exemplu, la 
LiceuI Teoretic „Mihai Viteazul", 
defi s-a planificat sa fie patru clase 
Tntai, din cauza numarului mare de 
solicitari, s-a format Tnca о clasa. 
Tn fiecare sunt cate 36-38 de 
micuti.

„Din toate solicitarile, am ac- 
ceptat peste 150 de copii. Fiindca 
au frati sau surori Tn liceu sau chiar 
cate doi frati, cu titlu de exceptie, 
au mai fost Tnscrifi Tnca 20 de co
pii", sustine directoarea Liceului 
Teoretic „Mihai Viteazul", Nelly Be- 
rezovschi.

Tn prezent, peste 40 la suta din
tre pedagogi au varsta Tntre 50 fi 
60 de ani fi mai mult.

Pagina realizata 
de Galina MUNTEANU
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»  SANATATE
Document de capatai

Lucratorii medicali, protejati 
de Conventia Colectiva, in vigoare
Partiie semnatare -  Ministerul Sa- 
natatii, Compania Nationala de 
Asigurari ш Medicina si Federatia 
Sindicala „Sanatatea" din Moldova 
-  s-au obligat sa realizeze un sir 
de actiuni ce tin de raporturile de 
munca, protectia social-economica 
a salariatilor din domeniu, respec- 
tarea legislatiei muncii.

DocumentuI are drept scop apara- 
rea garantiilor salariatilor reprezentati de 
Federatia Sindicala „Sanatatea" si urmea- 
za a fi pus in aplicare m toate unitatile din 
sectorul sanatatii al Republicii Moldova.

In Conventie sunt incluse un sir de 
facilitati de ordin social-economic pentru 
salariatii membri de sindicat, cu privire la 
incheierea si modjficarea contractelor co- 
lective de munca, formarea profesionala, 
timpul de munca si timpul de odihna, or- 
ganizarea muncii si salarizarea, securitatea 
si sanatatea in munca, protectia tinerilor 
si a femeilor, imbunatatirea conditiilor de 
munca si de salarizare, majorarea perioa- 
dei de concediu pentru unele categorii de 
angajati din ramura, concedii suplimenta- 
re pentru unele situatii concrete, facilitati 
suplimentare pentru cei ce activeaza in 
conditii nefavorabile.

Ala Nemerenco, ministrul Sanatatii, a 
declarat ca obiectivul comun este elabo- 
rarea unor politic! asumate care sa asigure 
angajatii din sistemul medical cu cele mai 
bune conditii de munca.

Materializare 
a dialdgului social

„Semnarea Conventiei Colective pentru 
domeniul sanatatii pe anii 2022-2025 (ni- 
vel de ramura) constituie о materializare a 
dialogului social dintre federatie si parte- 
neri. FaptuI ca a fost semnat acest docu

ment important demonstreaza о data m 
plus ca dialogul social i$i are efectele sale, 
concentrate pe necesitatea de a solutiona 
problemele cu care se confrunta lucratorii 
medicali. Acest document urmeaza a fi luat 
ca baza pentru negocierea contractelor co
lective de munca mtre organele sindicale si 
administratia institutiilor m care activeaza 
membrii nostri", a relevat Aurel Popovici, 
presedintele Federatiei Sindicale „Sanata
tea" din Moldova.

0  prevedere importanta, negociata cu 
partenerii sociali, este majorarea sporurilor 
pentru conditiile nocive. Conform noilor 
prevederi, sporurile pentru conditiile noci
ve au fost majorate de 2,5 ori ?! vor consti- 
tui: 250 de lei, 300 de lei, 350 de lei, 400 de 
lei, 450 de lei si 500 de lei lunar, pornind de 
la gradul de nocivitate.

Totodata, prin noua Conventie s-a stabilit 
ca medicii §i farmacistii rezidenti dispun de 
acelea^i drepturi ji obligati! ca j i  angajatii 
Unitatii sau clinicii de rezidentiat, iar m 
scopul motivarii medicilor $i farmaci^tilor 
rezidenti, angajatorul poate sa stabileasca 
si alte plati de stimulare a muncii (premii.

stimulente, sporuri si alte drepturi de na
ture salariala), in conformitate cu actele 
normative in vigoare, tinand seama de re- 
sursele disponibile.

99Sindromul arderii 
profesionale, 

unul din cele mai mari 
riscuri in domeniu

De asemenea, ?n document a fost pus 
accentui pe protectia cadrelor medicale 
Tmpotriva sindromului arderii profesio
nale: obligatia angajatorului cu privire la 
monitorizarea influentei timpului de mun
ca majorat asupra starii de sanatate a 
salariatilor (fenomenul arderii profesiona- 
le) î calitatea serviciilor; identificarea î 
stabilirea unor masuri $i acbuni concrete 
pentru consilierea salariatilor m vederea 
preveniril sindromului arderii profesiona
le (contractate de specialist! ?n domeniu, 
prevederea unor posturi in statele de per
sonal in acest sens etc.).

In Conventie mai este stipulat si faptui 
ca persoanele care au atins varsta de pensi- 
onare din cadrul unitablor medicale vor m- 
cheia un contract individual de munca pe о 
perioada determinate de doi ani, in loc de 
pana la doi ani. Iar la demisionarea/conce- 
dierea persoanelorin legatura cu atingerea 
varstei de pensionare (detinerea de catre 
salariat a statutului de pensioner pentru 
limita de varsta), precum si la incheierea 
activitatii de munca din propria initiative 
a salariatilor cu о vechime de munca de 
cel putin 20 de ani in Unitate, angajatorul 
acorda acestuia о indemnizatie unica in 
marime de un salariu mediu lunar.

Totodata, au fost efectuate modificari 
privind zilele de concediu suplimentar pla- 
tit. Astfel, noua Conventie prevede: 18 zile 
pentru psihologii care activeaza in serviciile 
de psihiatrie si in cadrul centrelor comuni- 
tare de sanatate mintala, similar medicilor 
si personaluiui medical cu studii medii care 
activeaza in cadrul serviciulul respectiv; 
11 zile pentru personalul medical si non
medical care activeaza in serviciul de ftizi- 
opneumologie si in subdiviziunile de boli 
infectioase, inclusiv laboratoare, similar 
medicilor; intre 10-14 zile pentru perso
nalul din Centrul de Medicina Legala, in 
functie de categoria de personal; cinci zile 
suplimentare la decesul parinblor, copiilor, 
daca distanta de deplasare este mai mare 
de 300 km; patru zile la casatoria salariatu- 
lui; doua zile la nasterea sau infierea copi- 
lului angajatului; doua zile la decesul rudei 
de gradul II; о zi libera in ziua de nastere.

Reamintim ca Convenba colectiva este 
actui juridic ce determine principiile ge- 
lierale de reglementare a raportunlor de 
munca, sociale si economice intre salariati 
5i angajatori, conditiile generale de retribu- 
ire a muncii, garantiile de munca si inles- 
nirile angajatilor. De asemenea, determine 
drepturile, obligabile $i responsabilitatea 
partilor parteneriatului social.

Decizii

Medicamente noi, inclusiv pentru Covid, 
autorizate de agenda de resort

Membrii Comisiei Medicamentului din 
cadrul Agenfiei Medicamentului fi Dis- 
pozitivelor Medicale (AMDM) au auto- 
rizat 87 de produse medicamentoase, 
dintre care 36 -  primar (medicamente 
noi) fi 51 -  repetat. Printre acestea se 
enumera trei medicamente noi utiliza- 
te Tn tratamentui Covid-19, dar fi me
dicamente pentru diabetici, hormoni 
sexuali fi produse pentru tratamentui 
astmului bronfic.

Printre medicamentele noi proaspat au
torizate se numara:

- Molnaflu capsule (DCI; Molnupira- 
virum), Aurobindo Pharma Limited, India 
- indicat pentru tratamentui infecdei de 
Covid-19 m forma ufoara pana la modera- 
ta la adultii care prezinta un rezultat pozitiv 
al testului de diagnostic SARS-COV-2 fi cel 
putin un factor de rise pentru dezvoltarea 
formei severe a bolii;

- Ronapreve solutie injectabila/perfuza- 
bila. Ltd. Elvetia - este indicat pentru: Trata
mentui fi prevenirea bolii Covid-19 la adulti 
fi adolescent! cu varsta de 12 ani §i peste, 
cu о greutate corporala de minimum 40 kg, 
care nu necesita administrare suplimenta- 
ra de oxigen §i care prezinta rise crescut de 
progresie la о forma severa de Covid-19;

- Covifor pulbere pentru concentrat 
pentru solutie perfuzabila (DCI: Remdesi- 
virum), Hetero Labs Limited (Hetero corpo
rate), India - indicat Tn tratamentui infectiei 
cu coronavirus la adulti fi adolescent! (cu 
varsta cuprinsa Tntre 12 ani fi 18 ani fi cu 
greutatea de cel putin 40 kg) cu pneumo- 
nie care necesita oxigenoterapie (cu flux de 
oxigen scazut sau crescut sau alte forme de 
suport ventilator non-invaziv, la TnceputuI 
tratamentului); adulti care nu necesita oxi
genoterapie fi care sunt supufi unui rise 
crescut de progresie spre о forma severa de 
Covid-19;

- Nutriflex Lipid special novo, emulsie 
perfuzabila, B. Braun Melsungen AG, Ger
mania - Solutii pentru nutritie parenterala, 
combinatii;

- Nutriflex Omega special novo, emul
sie perfuzabila, B. Braun Melsungen AG, 
Germania - Solutii pentru nutritie parente
rala, combinatii;

- Nutriflex Lipid peri novo, emulsie 
perfuzabila, B. Braun Melsungen AG, Ger
mania - Solutii pentru nutritie parenterala, 
combinatii.

Totodata, Comisia Medicamentului a 
aprobat 97 de modificari post-autorizare 
pentru 307 medicamente.

Pagina realizata de Natalia HADARCA
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ACTUAL «
Instruire

Functionari si reprezentanti 
ai sodetatii civile au discutat

Ш

despre egalitatea de gen
Zeci de reprezentanti ai 
administratiiior pubiice io- 
caie si ai organizatiiior so- 
cietatii civiie, inciusiv iideri 
sindicali de diferite niveiuri, 
si-au consoiidat abilitatiie 
de a reaiiza auditui de gen 
pentru politici pubiice si a 
elabora pianuri de actiuni 
pentru asigurarea egaiitatii 
de gen prin prisma repre- 
zentarii intereselor si a 
necesitatilor specifice aie 
tuturor cetateniior din ioca- 
iitatiie si grupuriie pe care 
ie reprezinta.

In perioada 22-23 august, 
beneficiarii activitatilor de instrui
re, organizate de Institutum Virtu- 
tes Civilis, au participat la partea 
a ll-a de sesiuni dedicate reali- 
zarii auditului de gen si elaborarii 
planului de actiuni pentru egalita
tea de gen.

Cei prezenti au participat la 
mai multe exercitii interactive, 
m cadrul carora au identificat 
definitiile pentru notiunile din do- 
meniul egaiitatii de gen, au fost 
familiarizati cu principiile plani- 
ficarii auditului de gen, cum este 
organizat acest tip de audit, cum 
are loc punerea in aplicare, cum 
se formeaza echipele de facilitare 
a auditului de gen.

In cadrul atelierelor de lucru, 
participantii au elaborat prbiecte 
de audit de gen, care au inclus 
etape de pregatire si documenta- 
re, analiza documentelor m baza 
Tntrebarilor propuse, identificarea

perceptiei si a comportamentelor 
privind egalitatea de gen in cadrul 
unei entitati.

De asemenea, au fost puse in 
discutie sfaturi practice pentru re- 
alizarea auditului de gen, instru- 
mente de analiza a datelor, ela- 
borarea structurii si a continutului 
raportului auditului de gen, mij- 
loace de stocare a informatiei, as- 
pecte de confidentialitate ?i nedi- 
vulgare a sursei de informare.

Participantii la instruire au 
mvatat ce trebuie sa condna un 
plan de actiuni pentru asigurarea 
egaiitatii de gen, cum sunt stabilite 
obiectivele si intervendile pentru 
asigurarea egaiitatii de gen, cum 
are lor stabilirea valorilor de baza 
si a valorilor tinta pentru atinge- 
rea dimensiunii de gen m entita- 
te/politici/programe/servicii, care 
sunt indicatorii si metodologia de 
evaluare a unui asemenea plan.

in prima parte a sesiunilor de 
instruire, care au avut loc m pe
rioada 11-12 august, participantii 
au fost ghidati cum sa se implice 
in proceseie de elaborare, reali- 
zare si monitorizare a politicilor 
pubiice din perspective de gen, 
inciusiv in consultarea proiectelor 
si a documentelor de politici, ur- 
marind ca acestea sa reflecte inte- 
resele si necesitatile specifice ale 
tuturor locuitorilor comunitatii: 
femei, barbati, varstnici, copii, 
persoane cu dizabilitati.

Cele doua sesiuni de instruire 
sunt parte a proiectului „Partene- 
riate pentru liderismul femeilor 
j i  buna guvernare", implementat 
de Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) 
Moldova si Institutum Virtutes 
Civilis, cu suportui financier al 
Uniunii Europene si al Friedrich- 
Ebert-Stiftung.

sindicate.md

Sustinere

Guvernul a aprobat noi masuri 
de atenuare a impactului 
crizei energetice
CabinetuI de mini^tri a aprobat noi masuri de 
prevenire fi atenuare a impactuiui crizei energe
tice Tn caz de iimitare a furnizarii gazeior natu- 
raie fi pentru pregatirea de sezonul de Tncaizire 
2022-2023. Scopul proiectului consta In identifi
carea fi realizarea mtr-un termen utii a acflunilor 
necesare pentru ajutorarea populatiei. Astfel, 
documentui prevede:

- Instituirea Comisiei Guvernamentale de coordo- 
nare a masurilor de prevenire fi atenuare a impactu
lui crizei energetice tn caz de Iimitare a furnizarii ga
zeior naturale fi pregatire pentru perioada sezonului 
de tncaizire 2022-2023. Din componenta acesteia 
vor face parte reprezentanti ai autoritafilor fi tntre- 
prinderilor de profil;.

- Aprobarea masurilor necesare tn vederea pre- 
venirii fi atenuarii impactului tn caz de Iimitare a 
furnizarii gazeior naturale. Acestea vizeaza buna or- 
ganizare a gestionarilor consumatorilor de energie 
fi a sistemelor de alimentare cu energie termica fi

electrica, tn special: accelerarea implementarii pro- 
gramelor de eficientizare a consumului de energie; 
identificarea masurilor de aplicare a faciiitatilor fis- 
cale pentru promovarea surselor de energie regene- 
rabila fi a eficientei energetice etc.

- Aprobarea a 27 de masuri pentru reducerea fi 
atenuarea impactului unei potentiale crize a gazeior, 
tn conformitate cu trei scenarii cu probabilitati de 
Iimitare a furnizarii gazeior naturale tn proportie de 
35%, 50% sau 100%.

- Primele cinci masuri de reducere se aplica tn 
mod obligatoriu, indiferent daca vor exista sau nu 
limitari de livrare a gazeior naturale. Urmatoarele 
se vor aplica gradual, tn func^ie de scenariul real 
de Iimitare a furnizarilor de gaze. Printre acestea se 
numara: reducerea cu 10% a temperaturii agentului 
termic livrat tn sistemele de alimentare centraliza- 
ta cu energie termica; trecerea SA „Termoelectrica" 
(GET Sursa 1) la combustibil alternativ (pacura); 
utilizarea stocurilor strategice de gaze naturale dis- 
ponibile etc.

Vest! mcurajatoare

Angajatii MAI, 
remunerati pentru 
munca in conditii 
de rise pentru sanatate
Angajatii Ministerului Afacerilor Interne (MAI) din domeniul 
ordinii fi securitatii pubiice vor primi sporul de compensare 
pentru munca prestata Tn conditii de rise sporit pentru sanatate. 
О decizie Tn acest sens a fost aprobata, miercuri, de Executiv.

ProiectuI prevede alocarea a circa 7 milioane 847 de mii de lei din 
fondul de interventie al Guvernului, dintre care 7 milioane 470 de 
mii de lei vor fi acordate Inspectoratului General al Politiei, iar circa 
376,2 mii de lei - Inspectoratului General de Carabinieri. Banii vor 
fi folositi pentru acordarea sporului de compensare celor 5.524 de 
angajati implicati tn masuri de prevenire fi combatere a Covid-19, 
tn perioada 14-23 februarie 2022.

Pentru achitarea sporului prenotat nu au fost aprobate mijioace 
financiare tn bugetui MAI, dat fiind faptui ca nu este un spor cu carac- 
ter permanent fi se achita doar dupa stabilirea categoriilor de benefi- 
ciari de catre Comisia Nationals Extraordinary de Sanatate Publica.

Vor creste veniturile
Ш

celor mai vulnerabile 
paturi ale populatiei
Pensionarii fi alte grupuri de 
persoane vulnerabile. care au 
un venit mai mic de cinci mii 
de lei, ar putea sa primeas- 
ca un ajutor financiar unic de 
1500 de lei, potrivit ministrului 
Muncii fi Protectiei Sociale.

Ministrul Muncii fi Protectiei 
Sociale, Marcel Spatari, afirma 
ca pensionarii fi persoanele care 
beneficiaza de alocatii sociale ale 
caror venituri sunt mai mici de 
cinci mii de lei ar putea primi un 
sprijin suplimentar unic de 1500 
de lei.

,,tn octombrie, vom crefte 
veniturile celor mat vulnerabile 
paturi ale populafiei, vor intra tn 
vigoare mai multe ajutoare de 
criza. Este vorba, tn.special, pen
tru circa 660 de mii de pensio- 
nari fi beneficiari de alocatii de 
stat, de un sprijin de 1500 de lei, 
suplimentar la pensie fi alocatie; 
un sprijin, de asemenea pentru 
salariafi, cu un salariu mai mic de 
15 mii de lei, pe care tl gestio- 
neaza Ministerul Finantelor; va fi 
majorata fi valoarea de baza care 
servefte pentru calculul salariului 
tn sectorul bugetar", a mentionat 
ministrul Marcel Spatari tn cadrul 
unei emisiuni TV.

Intrebat care dintre indem- 
nizafii vor putea fi accesate de 
pensionarii angajati tn secto

rul bugetar, ministrul a precizat 
ca „sunt doua mecanisme, care 
sunt gestionate de doua entitati 
separate".

„Casa Nationals de AsigurSri 
Sociale va pISti tuturor benefi- 
ciarilor de pensii, dacS pensia 
este mai micS de cinci mii de lei, 
о indemnizade unica de 1500 
de lei. DacS beneficiarii de pen
sii sunt fi salariati, vor primi fi 
aceastS platS de naturS salarialS, 
care este suplimentarS, pentru 
cS ei muncesc", a spus Spatari.

Potrivit unui proiect pentru 
modificarea Legii bugetului asi- 
gurSrilor sociale de stat pe anul 
2022, aprobat de Executiv, pe 24 
august, se propune stabilirea, 
mcepand cu 1 octombrie 2022, 
a indemnizatiei lunare pentru 
Tngrijirea copilului panS la var- 
sta de doi ani tuturor copiilor, 
indiferent de statutui pSrintelui 
(asigurat sau neasigurat). In mS- 
rime de 1000 de lei; majorarea 
de la 370 panS la 500 de lei a 
indemnizatiei lunare de suport 
pentru crefterea panS la varsta 
de 3 ani a copiilor gemeni sau 
a mai mulp copii nSscuti dintr-o 
singurS sarcinS, pentru persoa
nele asigurate fi neasigurate; 
mendnerea cuantumului ajuto- 
rului pentru perioada rece a anu- 
lui la 700 lei.

Cor. VP
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Foto; Nicu BTnzari

EconomistuI

Salariul de baza: 
ce mseamna acesta 
SI cum se calculeaza

A ctivez intr-o institutie  bugetara. Ce insem na salariu l 
de baza f i  cum  se  calcu leaza  a cesta? Salariu l de baza  
este  sa lariu l funcfie i (lunar)?

Aiiona Orlov, Dubisari

treptei de salarizare I si nivelului 
de studii si/sau de calificare nece- 
sar pentru ocuparea functiei, dupa 
caz.

Totodata, fiecarei functii Ti co- 
respund sase trepte de salarizare 
corespunzatoare perioadelor de 
vechimeTn munca.

Treptele de salarizare corespun
zatoare vechimii In munca sunt:

treapta I -  pana la 2 ani -  Ti co- 
respunde clasa de salarizare indi
cate pentru functia respective con
form anexelor nr. 3-10;

treapta II -  de la 2 la 5 ani -  se 
adauga doua clase de salarizare 
succesive, suplimentar fata de cla
sa de salarizare prevazuta pentru 
treapta I;

treapta III -  de la 5 la 10 ani -  
se adauga trei clase de salarizare 
succesive, suplimentar fata de cla
sa de salarizare prevazuta pentru 
treapta I;

treapta IV -  de la 10 la 15 ani -  
se adauga patru clase de salarizare 
succesive, suplimentar fata de cla
sa de salarizare prevazuta pentru 
treapta I;

treapta V -  de la 15 la 20 de ani 
-  se adauga cinci clase de salari
zare succesive, suplimentar fata de 
clasa de salarizare prevazuta pen
tru treapta I;

treapta VI -  peste 20 de ani -  
se adauga sase clase de salarizare 
succesive, suplimentar fata de cla
sa de salarizare prevazuta pentru 
treapta I.

Atribuirea pentru personal a 
unei noi trepte de salarizare cores
punzatoare vechimii m munca se 
efectueaza prin actui administrate 
al conducatorului unitatii bugeta- 
re de la data atingerii urmatoarei 
transe de vechime Tn munca.

Modul de determinare a peri- 
oadei de vechime In munca pentru 
stabilirea treptelor de salarizare 
este specificat tn RegulamentuI cu 
privire la modul de determinare 
a perioadei de vechime Tn munca 
pentru stabilirea treptelor de sala-

Ana MOLDOVANU, 
^consultant superior 

Tn DepartamentuI 
protecfie 

social-economica 
al CNSM
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Salariul de baza reprezinta prin- 
cipalul element al remuneratiei 
personalului. Conform Legii pri- 
vind sistemul unitar de salarizare Tn 
sectorul bugetar nr. 270/2018, sa- 
lariu lunar este retributie baneasca 
ce include salariul de baza si toate 
sporurile, premiile si alte drepturi 
salariale acordate suplimentar la 
salariul de baza.

Salariul lunar este constituit 
din:

1) partea fixa, compusa din:
-  salariul de baza;
-  sporul lunar pentru gradul 

profesional;
-  sporul lunar pentru detinerea 

titiului stiintific si/sau stiintifico- 
didactic;

-  sporul lunar pentru detinerea 
titiului onorific;

2) partea variabila, care cuprin- 
de:

-  sporul pentru performanta;
-  sporuri cu caracter specific.
Salariu de baza este un element

din partea fixa a remuneratiei lu- 
nare la care are dreptui personalul 
din unitatile bugetare, corespunza- 
tor clasei de salarizare stabilite Tn 
functie de categoria de calificare, 
vechimea Tn munca, Tn corespun- 
dere cu anexele la prezenta lege;

Astfel, salariul de baza se 
stabile$te conform coeficientilor 
de salarizare prevazuti Tn ane
xele nr. 3-10, Tn raport cu functia 
definuta, nivelul de studii, catego
ria de calificare, vechimea Tn mun
ca sau treapta de salarizare.

Clasele de salarizare $i 
coeficientii de salarizare prevazuti 
Tn anexele nr. 3-10 corespund

rizare, aprobat prin Hotararea Gu- 
vernului nr. 1231/2018.

Persoanele care nu au absolvit 
nivelul necesar de studii pentru 
ocuparea functiei beneficiaza de 
salariul de baza, prevazut de pre
zenta lege pentru aceste functii, 
redus cu cinci clase de salarizare 
succesive.

Persoanele care ocupa funchi 
de vicepre^edinte, adjunct, lo- 
ctiitor, cu exceptia functiilor care 
se regasesc expres Tn anexele 
nr. 3-10, beneficiaza de salariul 
de baza, determinat Tn conditiile 
legii, redus cu patru clase de sa
larizare succesive fata de clasa de 
salarizare indicate pentru condu- 
catorul ierarhic superior.

Personalul unitatilor bugetare 
din partea stanga a Nistrului, al ce- 
lor din satui Varnita, raionul Anenii 
Noi, din satele Copanca si Hagi- 
mus, raionul Causeni, din munici- 
piul Bender, precum si personalul 
din cadrul subdiviziunilor Ministe- 
rului Afacerilor Interne din raionul 
Dubasari beneficiaza de salariul de 
baza determinat Tn condhiile pre- 
zentei legi, majorat cu patru clase 
de salarizare succesive.

Salariul de baza se calculeaza 
prin Tnmulhrea valorii de referinfa 
stabilite cu coeficientui de salari
zare corёspunzator clasei de sa
larizare pentru functia respectiva. 
Valoarea de referinta corespunza
toare coeficientului de salarizare 
1,00 se stabileste Tn legea buge- 
tului de stat pentru anul respec- 
tiv. Pentru anul 2022, valoarea de 
referinta este stabilita Tn marime 
de 1800 de lei.

De exemplu:
Persoana X ocupa functia de 

bucatar Tn cadrul unei unitah bu
getare din ora^ul Dubasari, vechi
mea Tn munca a persoanei - de 
12 ani, nivelul de studii necesar 
pentru ocuparea funcdei -  medii 
profesionale, persqana ce ocupa 
functia are studii medii generale.

Se identifica; anexa nr.10, gru- 
pul ocupahonal - „Functii comple- 
xe (H)", compartimentui „Functii de 
executie", codul functiei -  H6147, 
clasa de salarizare -28, coeficientui 
de salarizare -1,76.

(Va urma)

AvocatuI

Conducerea 
m stare de ebrietate

Core su n t lim itele a lcoolem iei la volan §i sanc(iuni- 
le  ce se  aplicd  tn cazul tncdlcdrii acestora? Care este  
procedura  corecta  d e  testare?

Alexaiidru N., orasul Calara;i

Stare de ebrietate se consi- 
dera starea survenita Tn urma 
consumului de alcool, droguri 
§i/sau alte substante ce pro- 
voaca ebrietate §i care are drept 
urmare dereglarea psihofuncti- 
onala a organismului. Alte sub
stante ce provoaca ebrietate 
sunt produsele ori substantele 
stupefiante sau medicamente- 
le cu efecte similare acestora, 
precum | i  substantele ce pro
voaca turmentare.

Sunt stabilite pentru condu- 
catorii de vehicule urmatoarele 
concentratii maxime admisibile 
de alcool: Tn'sange -  0,3 g/l; Tn 
aerul expirat -  0,15 mg/l.

Potrivit prevederiior legii, 
se atesta ca stare de ebrietate 
alcoolica cu grad minim -  Tn 
caz de stabilire a concentratiei 
de alcool de la 0,3 g/l pana la 
0,5 g/l Tn sange sau de la 
0,15 mg/l pana la 0,3 mg/l Tn 
aerul expirat §i cu grad avan- 
sat -  Tn caz de depa§ire a con
centratiei de alcool de 0,5 g/l Tn 
sange sau de 0,3 mg/l Tn aerul 
expirat.

Pentru conducerea autove- 
hiculului Tn stare de ebrietate 
alcoolica cu grad minim survi- 
ne raspunderea contraventio- 
nala §i se aplica pedeapsa cu 
amenda de la 350 la 500 de 
unitati conventionale sau cu 
munca neremunerata Tn folosul 
comunitatii pe о durata de la 
40 la 60 de ore, Tn ambele ca- 
zuri cu privarea de dreptui de a 
conduce vehicule pe un termen 
de la §ase luni la 1 an.

Pentru conducerea autove- 
hiculului Tn stare de ebrietate 
alcoolica cu grad avansat sur- 
vine raspunderea penala §i se 
aplica pedeapsa cu munca ne
remunerata Tn folosul comuni
tatii de la 200 la 240 de ore, cu 
anularea dreptului de a condu
ce mijloace de transport.

Pentru constatarea starii de 
ebrietate se efectueaza testa- 
rea alcoolscopica §i examina- 
rea medicala pentru stabilirea 
starii de ebrietate §i a naturii 
ei.

Testarea alcoolscopica este 
efectuata de catre angajatii In- 
spectoratului National de Secu- 
ritate Publica al Inspectoratului 
General al Politiei sau de alte 
persoane abilitate, instruite Tn 
modul corespunzator, aceste 
actiuni fiind orientate spre sta
bilirea concentratiei de alco
ol Tn aerul expirat la persoana 
testata, efectuate cu ajutorul 
mijioacelor tehnice omologate 
| i  verificate metrologic.

Examinarea medicala pentru 
stabilirea starii de ebrietate §i 
naturii ei este un complex de

actiuni §i procedee cu caracter 
medical, stabilite prin actele 
normative ale Ministerului Sa- 
natatii, care au drept scop de- 
terminarea §i evaluarea starii de 
ebrietate a persoanei examina- 
te.

Testarii alcoolscopica, la de- 
cizia politiei sau altei persoane 
abilitate de a efectua astfel de 
testare, se supun urmatoarele 
categorii de persoane: condu- 
catorii de vehicule banuiti de 
consum de alcool, consum de 
droguri §i/sau de alte substante 
ce provoaca ebrietate; persoa
nele banuite de consum de al
cool, consum de droguri fi/sau 
de alte substante ce provoaca 
ebrietate, care Tncaica ordinea 
publica |i/sau care manifesta 
comportament agresiv §i vio
lent; persoanele implicate Tn 
accidente Tn traficul rutier, cu 
exceptia accidentelor grave 
soldate cu ranirea sau decesul 
persoanelor.

Examinarii medicale se su
pun: persoanele la care Tn 
urma testarii alcoolscopica s-a 
constatat о concentratie de 
alcool Tn aerul expirat, cores
punzatoare starii de ebrietate 
cu grad avansat de alcoolemie; 
persoanele banuite de comite- 
rea infractiunilor sub influenta 
alcoolului, drogurilor §i a altor 
substante ce provoaca ebrie
tate, la decizia lucratorului or- 
ganului de drept; conducatorii 
de vehicule §i alti participant! 
la trafic, care au fost implicati 
Tntr-un accident rutier soldat 
cu ranirea sau decesul persoa
nelor; persoanele banuite de 
consum de alcool, consum de 
droguri §i de alte substante ce 
provoaca ebrietate, care Tncaica 
ordinea publica §i/sau care ma
nifest! comportament agresiv 
§i violent, care refuza testarea 
alcoolscopica; persoanele care 
nu sunt de acord cu rezultatui 
testarii alcoolscopica sau con
test! rezultatui acesteia; per
soanele care se adreseaz! de 
sine st!t!to r.

Cheltuielile necesare pentru 
efectuarea exam in!rii medicale 
pentru stabilirea st!rii de ebrie
tate §i naturii ei, precum §i/sau 
analiza de laborator a probelor 
prelevate (sange §i/sau urin!) 
sunt acoperite de solicitantui 
exam in!rii/contest!rii.

(Va urma)

http://WWW.VOCEA.MD


VOCEA POPORULUI I WWW.VOCEA.MD , VINEM, 26 AUGUST 2022

7 SOCIETATE«
Agricultura

Seceta a compromis, m mare parte, 
recolta din anul curent
Perturbatiile climaterice care se 
Tnregistreaza in lume le suportam 
si m Republica Moldova. In ultimii 
ani, fenomenul de seceta s-a accen- 
tuat dramatic. Avem parte de sece- 
te succesive, fapt ce Tngrijoreaza 
agricultorii, pentru ca pe umerii lor 
sunt puse m mare parte toate ris- 
curile si cheltuielile, in conditiile in 
care nu pot dezvolta о agricultura 
perfomanta.

In acest an, agricultorii estimeaza ca vor 
avea о productie aproape mjumatatita la 
porumb, floarea-soarelui, sfecia si alte cul- 
turi agricole. Chiar si asa, responsabilii in 
domeniu spun ca recolta va fi destula pen
tru a asigura securitatea alimentara a tarii. 
Cele mai afectate raioane sunt din sudul 
Republicii Moldova.

Sudul tarii, cel mai afectat
„Vorbim de seceta cu consecinte de 

pana la 100% prejudicii in sudul Republi
cii Moldova, fiind vorba de Causeni, Stefan 
Voda, Basarabeasca. La grau, productia nu 
este nici pe departe cea asteptata. Este о 
recolta mult mai mica decat in anul trecut, 
dar asta nu mseamna ca exista vreun peri- 
col de criza alimentara. In sud, culturile de 
porumb sunt compromise, chiar daca mai 
ploua, ele nu mai pot fi salvate. Mai poate 
fi salvata doar floarea-soarelui, daca ploua", 
a relevat anterior, in cadrul unei emisiuni

Apicultori, la Targul producatorilor agricoli din capital!

televizate, ministrui Agriculturii si Indus- 
triei Alimentare, Vladimir Bolea. Oficialul a 
afirmat ca, pentru a depa$i situatia critica 
din domeniul agriculturii, este necesara 
restabilirea functiionalitatii sistemelor de 
irigare si sporirea accesului fermierilor ia 
apele de suprafata.

Pe langa alte culturi agricole, a fost 
afectata de seceta si productia de struguri. 
Chiar daca bobitele sunt dulci si aromate, 
pentru unii viticultori procesul de coacere 
s-a lasat cu gust amar. Sotii Dubita din satui 
Ztmbreni, raionul laloveni, au m proprietate 
trei hectare de vita-de-vie. Din experienta 
acumulata de-a lungul celor noua ani de 
cand detin plantatiiie de vie, spun ca anul

acesta e unul destui de complicat, din ca- 
uza secetei, care le-a afectat recolta. О alta 
problem! ar fi ca strugurii s-au copt cu vreo 
10 zile mai tarziu decat m anii precedent, 
iar intre timp, pretui acestui produs a sca- 
zut. Una dintre cauze ar fi faptui ca piata 
este inundata de productie de import.

„In anii precedenti, recolta a fost mai 
buna, pentru ca noi incepeam cu vanzarea 
de la 35-40 de lei kilogramul, dar anul aces
ta s-a mceput de la 25 de lei in jos. Pentru 
ca о mare cantitate de struguri pentru co- 
mercializare se aduce din afara, iar pro- 
ducatorii autohtoni, cand ajung sa vanda, 
produsul este foarte ieftin §i nici nu recu- 
peram cheltuielile", s-a plans Lidia Dubita.

Productia de miere, 
afectata si ea

Й

Seceta a afectat si productia de miere,“  
care, in acest an, este mai putina, dar si 
mai scumpa, spun apicultorii. ,,Nu a plo- 
uat la timp. De exemplu, floarea-soarelui 
nu a inflorit. Chiar daca a fost floare, nu a 
fost nectar, din lipsa de ploi. Au crescut si 
preturile, dar nu cu mult. Daca scumpesti 
productia, nu mai poti vinde nimic. Au sca- 
zut Tnsa preturile angro. Pretui pe care mi-1 
dau angrosistii pe miere, daca vand un kilo
gram, potcumpara un kilogram sijumatate 
de hrisca", ne spune Vadim, un apicultor pe 
care l-am intalnit zilele trecute la un targ al 
producatorilor autohtoni din Chisinau.

Recent, si membrii Asociatiei Moldova 
Fruct au emis un comunicat prin care s-au 
aratat mgrijorati de situatia la care s-a 
ajuns m domeniul horticol din cauza se
cetei, dar si de embargoul impus fructelor 
moldovenesti de catre Federatia Rusa.

„Din cauza conditiilor meteorologice ne- 
favorabile, recolta de mere din acest an va 
fi de circa 485 de mii de tone, cu 180 de 
mii de tone mai mica, m comparatie cu anul 
trecut", a spus lurie Fala, directorul executiv 
al Asociatiei Moldova Fruct.

Asociatia a Tnaintat catre Guvern, Minis- 
terul Agriculturii si Industrie! Alimentare si 
catre Agentia pentru Siguranta Alimentelor 
(ANSA) о list! de m!suri care artrebui luate 
pentru dep!sirea situatiei si diminuarea im- 
pactului asupra produc!torilor agricoli.

Galina MUNTEANU

Fratie

Aproape 90 de mn de ucraineni 
si-au gasit refugiu m Moldova

De la izbucnirea razboiului din Ucraina, 
acum jumatate de an, teritoriul Repu- 
blicii Moldova a fost tranzitat de peste 
jumatate de milion de refugiati din sta- 

. tul vecin. Astazi, in tara se mai afla peste 
89 de mii de refugiati din Ucraina. 
Si daca, Tn perioada lunilor aprilie-mai, 
numarul refugiatilor a scazut de la 95 la 
75 de mii, pe parcursul lunilor iunie-au- 
gust, cifra este din nou m crestere.

Informatiile au fost prezentate de c!tre 
seful Centrului Unic de Gestionare a Cri- 
zei, colonelul Adrian Efros, Tntr-o conferint! 
de pres!, sustinut! m contextui Zilei Inde- 
pendentei Ucrainei, marcat! pe 24 august, 
transmite IPN.

Adrian Efros a declarat c !, in cele sase luni 
de la izbucnirea r!zboiului, peste 65 de mii 
de persoane refugiate au fost cazate m cele 
130 de centre de plasare temporara. Ast!zi, 
m tara mai activeaz! 74 de centre temporare 
de plasament, care g!zduiesc peste 3000 de 
refugiati ucraineni. Alte sapte centre sunt ?n 
gestiunea Biroului Migrafie î Azil cu о ca
pacitate de dou! mii de locuri. Aici refugiati! 
sunt cazati gratuit si au acces la toate servi- 
ciile necesare.

Potrivit lui, datorit! implic!rii parteneri- 
lor extern! si a organizafiilor nonguverna- 
mentale, toate aceste centre sunt asigurate

gratuit cu hran!, pan! acum fiind distribuite 
1,5 milioane de mese calde. De asemenea, 
refugiati! au acces gratuit la serviciile medi- 
cale, iar timp de sase luni au fostTnregistrate 
aproape 20 de mii de solicit!ri de asistent! 
medical! primar!, urgent! sau spitaliceasc!. 
Pan! acum, Tn Republica Moldova au nascut 
129 de feme! din Ucraina. Totodat!, 340 de 
pacienti grav bolnavi au fost supusi trata- 
mentului cu chimio sau radio terapie, pre- 
cum si au fost efectuate peste 800 de sedinte 
de dialize. Pentru tratament mai complex si 
costisitor, 30 de pacienti refugiati au fost 
transferati Tn state europene.

In jum!tate de an, copiii refugiatilor au 
fost Tncadrati Tn institutiile de Tnv!t!mant

y;®;S,'v.i^*Foto: Nicu BTnzari

din Republica Moldova, iar pentru cei care 
studiaz! Tn regim online - Tn scoli ucrainbne 
au fost dotate s!li cu calculatoare si acces la 
internet pentru refugiati.

Responsabilul a mai spus ca, pentru a 
ajuta refugiati!, daf si familiile care i-au gaz- 
duit, autorit!tile au deschis un cont Th care 
pan! Tn prezent au fost acumulafi peste 162 
de milioane de lei, suma fiind valorificat! Tn 
proportie de 73%. Totodat!, Republica Mol
dova a receptionat 590 de loturi umanitare 
destinate refugiatilor, Tn valoare total! de 
peste 323 de milioane de lei. $i Republica 
Moldova a acordat Ucrainei ajutor umanitar 
Tn valoare de circa 43 de milioane de lei.
.  ̂ '.Ч ....................... Co i;V P,

Oportunitati

Moldovenii 
asigurati Tn Spania 
vor benefida 
de pensii 
din ambele tari

Ш

Cetatenii moldoveni care sunt asi
gurati ?n Spania vor putea bene- 
ficia de pensii oferite de catre 
RegatuI Spaniei si de catre R. Mol
dova. Guvernul a votat proiectui 
Hotararii cu privire la aprobarea 
proiectului de lege pentru rati- 
ficarea Acordului Tn domeniul 
securitatii sociale dintre Republica 
Moldova si RegatuI Spaniei, semnat 
la 21 iulie 2022, la Madrid.

La stabilirea dreptului la pensie se 
vor Tnsuma perioadele de asigurare 
realizate pe teritoriul ambelor p!rti. 
Fiecare stat contractant va achita par- 
tea de pensie calculat! pentru perioa
da de activitate realizat! pe teritoriul 
propriu.

Pan! Tn prezent, R. Moldova a sem
nat acorduri bilaterale Tn domeniul 
securitatii sociale cu 17 state, dintre 
care 14 sunt Tn vigoare. Este vorba de 
Austria, Belarus, Belgia, Bulgaria, Cehia, 
Estonia, Germania, Lituania, Luxem
burg, Polonia, Portugalia, Romania, 
Turcia si Unqaria.

Cor. VP
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Noutati bune

Bibliotecile isi reconfirma
Ш

rolul de centre comunitare 
de acces la informatie

CabinetuI de ministri a aprobat, 
pe 10 august 2022, modificarea 
Hotararii Guvernului cu privire 
la pilotarea Centrelor Unificate 
de Prestare a Serviciilor Publice 
(CUPS), care prevede extinderea 
acestui concept pentru alte prima- 
rii, care si-au manifestat intentia 
de a aduce inovatia Tn localitate.

DocumentuI mai prevede coopta- 
rea Tn cadrul Programului CUPS si a 
bibliotecilor publice teritoriale si ex
tinderea gamei de servicii care se pre- 
steaza prin acest instrument de asigu-

rare a descentralizarii administrative. 
Astfel, bibliotecile publice Tsi recon
firma rolul de centre comunitare de 
acces la informatie si puncte de infor
ma re.

Finalitatile urmarite prin proiect 
sunt; sporirea accesului beneficiarilor 
la servicii publice; cresterea numaru- 
lui de servicii publice electronice pre
state; asigurarea extinsa a incluziunii 
sociale, Tn special a persoanelor cu 
dizabilitati si a paturilor vulnerabile; 
apropierea Guvernului de cetateni si 
sporirea Tncrederii lor Tn moderniza- 
rea si digitalizarea serviciilor publice,

precum si crearea premiselor pentru 
о colaborare interinstitutionala Tntre 
diferiti prestatori de servicii publice si 
alte autoritati ale administratiei publi
ce centrale si locale.

Implementarea Programului-pilot 
CUPS Tn cadrul autoritatilor admi
nistratiei publice locale va fi acoperi- 
ta din contui si Tn limitele mijioacelor 
Proiectului „Modernizarea serviciilor 
guvernamentale" (MGSP), implemen- 
tat de Institutia publica „Agentia de 
Guvernare Electronica" cu suportui 
Grupului Banca Mondiala si constituie 
circa 11,5 milioane de lei.

Programe de ghidare

Joboteca, program pilot de pregatire 
a tinerilor pentru piata muncii

In 25 de scoli din raioanele Soroca, Calarasi, 
Nisporeni, Straseni si Causeni, se va desfa$ura, pana 
Tn anul 2024, programul pilot de pregatire a tinerilor 
din Republica Moldova pentru piafa muncii, numit 
Joboteca, transmite Moidpres.

Aceste scoli au fost dotate cu cate о joboteca -  
„biblioteca de cariera" -  unde elevii claselor gimnaziale si 
liceale vor participa la programe de ghidare Tn alegerea 
unei meserii.

Potrivit Ministerului Educa^iei, Tn cadrul proiectului 
„Joboteca -  program pilot pentru accesul tinerilor din 
Moldova la piata muncii" vor fi create spatii „Joboteca"; 
vor fi realizate instruiri ale profesorilor care vor face din 
„Joboteca" un spatiu unde tinerii pot sa gaseasca ras- 
punsuri la Tntrebarile care Ti framanta, legate de orien- 
tarea Tn cariera, antreprenoriat, Tsi pot dezvolta abilitati 
de viata si de Tncadrare Tn campul muncii, vor cunoaste 
ce oportunitati de angajare si de dezvoltare a afacerilor 
sunt Tn comunitatea lor. De asemenea, Tn cadrul proiectului 
vor fi fortificate competentele ONG-urilor locale pentru a 
dezvolta si implementa initiative comunitare cu scopul de

a ajuta copiii si tinerii sa gaseasca oportunitati de dezvol
tare a competentelor de viata, de angajare si efectuarea 
de stagii etc.

ProiectuI, Tn valoare de peste un milion de euro, este 
implementat de Fundatia Terre des hommes Romania si 
Terre des hommes Moldova, Tn parteneriat cu Ministerul 
Educatiei si Cercetarii din Republica Moldova, fiind finantat 
de Uniunea Europeana.

Cor. VP

Horoscopul saptamanii

V

f)

A

яг

BERBEC
Sunteti Tn forma la TnceputuI saptamanii, fiind tentat 
sa va canalizati forta spre tot felul de treburi. Asta va 
va aduce admiratori si ajutoare importante. Totuji ar 
fi bine sa selectati activitatile, pentru ca exista riscul 
sa va suprasolicitafi fara rost.

TAUR
Tn primele zile ale saptamanii cu greu va poate intra 
cineva Tn voie. Este posibil sa se evidenjieze neplaceri 
legate de sanatate. Evitati consultatiile medicale si in- 
terventiile chirurgicale. Odihna, sprijinul celor dragi si 
de Tncredere va pot ajuta sa depasifi totui cu bine.

GEMENI
Prietenii va sunt alaturi, simtindu-va astfei Tn elemen- 
tul vostru. Dialogurile purtate cu aceste persoane 
va vor aduce soiutii deosebite la situatiile Tn care va 
aflati. Ascultaji atent ce vi se spune si evitati sa vorbiti 
prea mult despre pianurile voastre.

RAC
Saptamana Tncepe cu aspecte socio-profesionaie, 
evidentiindu-se dialoguri si Tntainiri fructuoase cu 
Sefii sau cu autoritati aie unor institutii oficiale. Sunt 
sense sa demarati proiecte profesionaie de anvergura 
pe termen lung.

LEU
Saptamana este dinamica, oferindu-va totodata posi- 
bilitati de extindere a constiintei si de a va Tmbogati 
bagajul educational cu idei deosebite. Sunt sustinu- 
te calatoriile pe distante iungi si formele de instruire 
personaia si profesionaia.

FECIOARA
Relatiile profesionaie si felul Tn care se desfasoara 
activitatea la locul de munca reprezinta preocupari- 
le din aceasta saptamana. Zona profesionaia se ac- 
tiveaza datorita aspectelor financiare. Este posibil sa 
descoperiti plati restante si sa fiti nevoit sa ie achitati 
urgent.

BALANJA
Saptamana debuteaza cu aspecte parteneriaie, atat 
acasa, Tn plan personal, cat si profesionai. Discutii pe 
teme diverse, reorganizarea activitatilor comune cu 
altii, propuneri noi de colaborare. Apar cheltuieli, dar 
este posibil sa Si primiti bani, bunuri sau cadouri de 
la altii.

SCORPION
Tn prima parte a saptamanii aveti mult de lucru la io- 
cul de munca. Fiti prudent, deoarece energia vitala 
este la cote Joase. Planificati atent sarcinile profesi
onaie si treburile gospodaresti, astfel Tncat sa aveti 
suficient timp si pentru relaxare.

s Ag e t a t o r
Rasturnarile de situatie din segmentui relatiilor sen- 
timentaie ar trebui luate Tn seama. Fie ca este vorba 
despre persoana iubita, fie despre copii. Alegeti-va 
cuvintele cu grp, ascuitati ce spun ceilalti S' oferiti-le 
posibilitatea sa faca lucrurile Tn ritmul lor.

CAPRICORN
La TnceputuI saptamanii, cheful de a sta acasa printre 
cei dragi este accentuat si bine ar fi sa-i dati curs. Re- 
organizati-va casa, planificati Tntainiri si dialoguri cu 
persoanele dragi. Sunt momenta favorabile segmen- 
tului domestic si relationarii cu membrii familiei.

VARSATOR
Sunteti cautat de persoanele din anturajul apropiat 
Tn prima parte a saptamanii. Sunt posibile Tntainiri 
cu lume diversa. Schimbul de informatii este bene- 
fic pentru toata lumea. Evitati sa povestiti prea multe 
despre pianurile de viitor. Se pot rezolva chestiuni 
patrimoniale, se poate ajunge la un consens cu toata 
lumea.

PESTI
Saptamana debuteaza cu aspecte financiare, de ti- 
pul cheltuieli cotidiene. Este posibil sa primiti bani, 
fie sub forma drepturilor salariale, fie cineva drag va 
ofera cadouri Tn bani. Pe de alta parte, vor aparea 
si informatii utile despre modificarea conditiilor de
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