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Unde eşti, mamă?
Victoria avea doar 13
ani cand a fost
abandonată de către mama ei, aceasta din urmă
plecând cu concubinul său într-o direcţie
necunoscută. Pe tată-l său nu a reuşit să-l
cunoască, fiind rezultatul unei relaţii amoroase
întâmplătoare. Împreună cu fratele mai mic
Alexandru, copiii au rămas în îngrijirea bunicii.
Locuiau cu bunica la gazdă, intr-o casă privată,
cu concubinul acesteia, condiţiile fiind
dezastruase (lipsa curentului electric, a apei
potabile, condiţiile igienico-sanitare nu erau respectate).
Până la vârsta de 9-10 ani, Victoria împreună cu familia, locuiau şi ei într-un
apartament propriu asigurat cu toate condiţiile necesare vieţii, însă soarta nu le-a
surâs mult timp. După o perioadă familia a vândut apartamentul, dar nu au reuşit să
procure altul, după spusele fetei, au fost escrocaţi, astfel stabilindu-se la gazdă. Din
acel moment s-au inceput necazurile, iar metoda cea mai bună de soliţionare a
problemelor a fost alcoolul.
La CPC „Regina Pacis” Victoria a fost plasată la 14 ani împreună cu fratele său
Alexandru. Bunica a solicitat plasarea copiilor, deoarece nu avea posibilitatea să le
asigure un trai decent. De asemenea, au apărut lacune în educaţia copiilor, bunica
având o vârstă înaintată se confrunta cu dverse probleme în educaţia lor, lipsa sursei
de finanţare, hainelor, rechizitelor şcolare etc., astfel anticipând ieşirea in stradă a
nepoţilor cu cerşitul. În Centrul de Plasament „Regina Pacis” Victoria a primit asistenţă
medicală necesară, precum socială şi psihologică. Cazul fraţilor Victoria şi Alexandru a
fost preluat şi monitorizat până în prezent de către unul din asistenţii sociali ai
Centrului de Plasament şi, împreună cu responsabilii de la Autorităţile Tutelare din
sector au perfectat actele copiilor.
După căutări îndelungate şi fără succes a mamei Victoriei şi
Alexandru, care din păcate nu a fost găsită, Autorităţile
Tutelare au luat decizia de a o decădea/lipsi de drepturile
părinteşti. În perioada când Instanţele de Judecată au decis
decăderea din drepturi a mamei, asupra copiilor s-a prăbuşit
un alt necaz, bunica acestora a decedat. Fraţii Alexandru şi
Victoria au rămas singuri, unica rudă fiind unchiul Igor, care
duce un mod de viaţă dezorganizat, este consumator de
alcool şi nu-l interesează soarta nepoţilor.
În prezent, Victoria este studentă anul II la un Colegiu din
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mun. Chişinău, ea a reuşit să fie înmatriculată în grupa bugetară datorită mediei înalte
obţinute în urma absolvirii treptei de gimnaziu, astfel câştigând o bursă de studii la
buget. De felul ei, Victoria este o luptătoare, reuşeşte în continuare să aibă rezultate
bune la învăţătură (la Colegiu) şi, se gîndeşte la un viitor mai bun, mai luminos pentru
ea şi fratele ei.
Însă, pentru ca visul ei să devină realitate, ea are nevoie să-şi termine studiile şi să-şi
găsească un loc de muncă bine plătit, spune Victoria. În momentul de faţă fata nu are
unde să plece, fiind rezidentă în continuare a CPC „Regina Pacis” , unde i se acordă şi în
continuare suportul necesar de care a fost lipsită în familie.
Dina Scutaru,
asistent social, CPC „Regina Pacis”

Ganduri alese despre copiii din Moldova
Sunt Sr. Leodenira Fernandes, Seleziană a Sfintelor Inimi,
născută în Brazilia, dar, deja, cetăţeancă a lumii întregi,
deoarece din îndepărtatul 1991 am lăsat Ţara mea natală
pentru a răspunde cererii Domnului de a trăi cu fraţii din
intreaga lume, oriunde Voinţa lui m-ar aduce.
Mi-am inceput activitatea in Moldova din noiembrie 2002.
Impreună, cu încă două consorele am venit in Moldova,
pentru a întinde o mâină de ajutor Misiunii de asistenţă
copiilor de stradă prin intermediul Centrului de Primire a Copilului Regina Pacis din
Chişinău.
Nu cred că este cazul să pătrund în cele mai mici detalii pentru a vorbi despre
experienţa mea misionară, prefer în cel mai simplu mod, să menţionez care este
misiunea mea şi, care sunt oportunităţile pentru mine, de a trăi şi desfăşura zi de zi
activitatea alături de copiii străzii, care sunt adăpostiţi de către Fundaţia Regina Pacis.
Este ceva mai mult decât un simplu Centru de Plasament, deoarece în aceşti ani a
reuşit să devină o adevărată casă pentru
fiecare din ei, copiii din stradă plasaţi aici.
Este o situaţie foarte delicată, care nu
doresc să o comentez, dar doar să o
respect din simplul motiv, că aceşti copii
sunt demni de a fi respectaţi, făcând
abstracţie, că au fost neglijaţi, abandonaţi
şi chiar respinşi de către propriile familii,
părinţi.
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De la prima intalnire, mi-am deschis inima spre aceşti copii atât de firavi, sensibili şi
neputiincioşi în faţa sorţii, pentru a-i primi şi accepta aşa cum sunt, a-i asculta şi a fi
aproape de ei, pentru a încerca în orice mod să le uşurez suferinţa lor. Nu este uşor să-i
cucereşti, deoarece sufletul fiecărui copil poate fi înţeles pe deplin doar de Dumnezeu.
Însă realitatea ne-a demonstrat, că şi prezenţa unei personae-prietene este foarte
importantă pentru a-i face să înţeleagă că, viaţa continuă şi fiecare dintre noi este
responsabil pentru propia fericire, că fiecare trebuie să se implice activ in a-şi reface
propria viaţă pentru a trăi cu seriozitate şi în linişte, căutând mereu să-şi dezvolte
propriile calităţi şi capacităţi.
Am trăit momente de neuitat împreună cu copiii, momente care m-au învăţat multe
lucruri, care m-au schimbat. Este un dar de la Dumnezeu care mă pune la încercare, mă
dezvoltă şi mă perfecţionează în continuare. Dar şi, dăruirea mea de sine continuă,
avand un scop bine determinat, de a-i face pe copii fericiţi, să simtă că Dumnezeu
există, că este aproape şi că nu-şi abandonează copiii săi în momentele dificile.
Miracolul continuă, pentru că şi viaţa
continuă, pentru că
creştem, ne
dezvoltăm nu doar fizic, dar moral şi
spiritual şi, deasemenea, tindem spre a
deveni cineva, pentru a ne realiza
propriile vieţi, care de altfel este un
adevărat salt de calitate.
Aceste valori sunt educate şi dezvoltate
la aceşti copii, de către echipa multidisciplinară a Centrului de Plasament Regina Pacis,
prin intermediul activităţilor organizate şi desfăşurate in cadrul Centrului şi, succesul
lor nu depinde doar de mine personal.
Este o echipă de persoane competente, adevăraţi profesionişti, care se dedică pe
deplin, zi de zi, în aşa mod, pentru ca aceşti copii să crească liniştinţi şi pregătiţi ca să
infrunte orice obstacol cu care se vor confrunta pentru a se integra in societate.
Sr. Leodenira FERNANDES
Responsabila Educatie CPC Regina Pacis
In Moldova au decedat de SIDA 170 de personae
Cu ocazia Zilei internaţionale a comemorării persoanelor decedate de HIV/SIDA în
R. Moldova, alături de alte peste 30 de state, sunt organizate, în parteneriat cu
societatea civilă, diverse activităţi de informare, de promovare a modului sănătos
de viaţă, a măsurilor de prevenire, tratament şi suport a persoanelor cu HIV/SIDA.
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In diverse instituţii de învăţământ şi organizaţii din Moldova sunt demonstrate câteva
filme documentare pe subiectele HIV şi SIDA, produse în R. Moldova şi în ţările vecine.
Festivalul de film tematic este organizat de Reprezentanţa din R. Moldova a Fundaţiei
„AIDS Foundation East-West”.
Sâmbătă, Liga oamenilor care trăiesc cu HIV în R. Moldova a organizat o acţiune în
Parcul Catedralei şi în Grădina Publică „Ştefan cel Mare” din centrul capitalei, dedicată
memoriei persoanelor decedate de SIDA. Ziua internaţională de comemorare a
persoanelor decedate de SIDA este marcată în lume în fiecare an, în a treia duminică a
lunii mai. Cu această ocazie este organizată şi o campanie internaţională - Ziua
lumânărilor aprinse - care a devenit una din mişcările anti-HIV/SIDA la nivel mondial.
Scopul acestei zile este atat de a comemora cele peste 25 milioane de persoane care
au decedat de SIDA, cât şi de a atrage, o dată în plus, atenţia societăţii asupra
problemei HIV/SIDA, de a aminti că această infecţie
ne priveşte pe fiecare în parte şi că lipsa unui control
asupra ei duce la decesul a milioane de oameni.
Totodată, prin activităţile organizate se urmăreşte
sprijinirea celor 32,5 mln. de oameni care trăiesc cu
HIV.
Anul trecut, in R. Moldova au fost depistate 795
cazuri noi de infecţie HIV/SIDA, inclusiv în raioanele de est 343 cazuri. De la debutul
epidemiei au decedat de SIDA 170 de persoane. 715 persoane infectate cu HIV/SIDA
beneficiază de tratament antiretroviral gratuit.
Sursa: Info-Prim Neo
In anul 2008 s-au născut cu peste o mie de copii mai mult decat in anul 2007
În anul 2008, numărul născuţilor-vii a constituit 39.018 mii,
atestandu-se o creştere, faţă de anul 2007, de 2, 8 la sută.
Potrivit datelor oferite de către Biroul Naţional de Statistică
(BNS), rata natalităţii a constituit, în anul 2008, 10,9
născuţi-vii la 1.000 locuitori, iar nivelul natalităţii în
localităţile rurale a fost mai mare decât în localităţile
urbane, constituind 11,8 promile, respectiv 9,7 promile.
Totodată, mai mult de jumătate din numărul copiilor născuţi-vii au fost băieţi, raportul
de masculinitate fiind de 106 băieţi la 100 fete.
Potrivit BNS, deşi nivelul natalităţii extraconjugale rămâne înalt, ponderea copiilor
născuţi în afara căsătoriei continuă să scadă (de la 23,3, în anul 2006, la 22,3, in anul
2008).
5

www.reginapacis.org

buletin informativ nr. 12-09

De asemenea, s-a micşorat numărul născuţilor de
mame care au varste sub 20 de ani, aceştia
constituind 10,5 la sută din numărul total al
născuţilor-vii, faţă de 11,3 la sută, în anul 2007, sau
13,0, procente in anul 2006.
În anul de referinţă s-a inregistrat, de asemenea, o
uşoară creştere a ponderii născuţilor-vii de rangul I,
constituind 53,7 la sută, pe când ponderea
născuţilor-vii de rangul II, III şi peste – o descreştere. Majoritatea copiilor născuţi în
familiile numeroase revin mamelor din mediul rural – 84,4 la sută din numărul total de
nou-născuţi din această categorie.
Vârsta medie a mamei la prima naştere a fost de 23,1 ani. Totodată, mamele din
mediul rural nasc la o vârstă mai mică - 22,2 ani, decat mamele din mediul urban - 24,4
ani.
Sursa: Flux.md
Vocea copiilor care monitorizează respectarea drepturilor copilului în Moldova
devine importantă pentru rapoartele şi studiile realizate de adulţi
Afirmaţiile copiilor din Grupul de Lucru pentru
Monitorizarea Drepturilor Copilului in Moldova sunt
citate în studiile şi rapoartele realizate de diverse
organizaţii şi instituţii din ţară şi din străinătate. Şi
astfel, vocea copiilor se face auzită şi devine
importantă pentru adulţi.
Studiul „100 cele mai presante probleme ale
Republicii Moldova în 2008" lansat în 2009, apreciază ca fiind „destul de argumentate
şi credibile afirmaţiile” copiilor care monitorizează respectarea propriilor drepturi
„atunci când spun că „dreptul la educaţie este cel mai încălcat drept". Acest studiu,
elaborat de IDIS „Viitorul”, consemnează observaţiile copiilor în capitolul consacrat
dreptului la educaţie calitativă şi face, de asemenea, referiri la Primul Raport al Copiilor
despre Respectarea Convenţiei privind Drepturile Copilului din 2008, atunci cand
menţionează că „nediscriminarea este unul dintre drepturile copiilor şi ale tinerilor
încălcate destul de frecvent”.
În acelaşi timp, opiniile copiilor din Moldova se regăsesc în Observaţiile Finale ale
Comitetului de la Geneva pentru Drepturile Copilului, formulate după prezentarea de
către Guvernul Moldovei a Raportului său despre implementarea Convenţiei privind
Drepturile Copilului in Moldova.
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Anterior, copiii au elaborat propriul raport şi l-au prezentat în faţa Comitetului de la
Geneva.
Grupul de Lucru al Copiilor pentru Monitorizarea Drepturilor Copilului in Moldova a
fost creat de Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC),
în iulie 2008, şi reuneşte acum 22 de copii din 12 regiuni ale ţării. Informaţiile şi istoriile
lor, prezentate în cadrul unor ateliere de lucru organizate la Chişinău, servesc drept
sursă de documentare şi pentru Avocatul Copilului din Moldova, care a audiat deja
rapoartele lor privind dreptul la protecţie împotriva violenţei şi privind dreptul la
participare.
Constatările copiilor care monitorizează respectarea sau încălcarea propriilor drepturi
in Moldova au fost, de asemenea, citate de „Euromonitor” (nr. 3/12 şi nr. 4/13),
rapoarte elaborate de Asociaţia pentru Democraţie Participativă „ADEPT” şi Centrul
Analitic Independent „Expert-Grup”.
Sursa: DECA-press
Pentru prima dată în Moldova va fi organizat festivalul Familia
La data de 15 mai a fiecărui an, în conformitate cu decizia Adunării Generale a
Organizatiei Naţiunilor Unite adoptată prin rezoluţia 47/237 din 20 septembrie 1993,
comunitatea internaţională marchează Ziua Internaţională a Familiei, comunică agenţia
NOVOSTI-MOLDOVA.
Celebrarea acestei zile are o importanţă deosebită în
întreaga lume, mai multe state şi comunităţi
organizând acţiuni menite să contribuie la
îmbunătăţirea cadrului general pentru a spori rolul
familiei in societate. Cu acest prilej, in Republica
Moldova va fi organizat în premieră Festivalul
FAMILIA.
Evenimentul va avea loc în zilele de 15 şi 17 mai 2009
sub egida ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului în colaborare cu Fondul
Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA), Fondul Naţiunilor Unite pentru Femei
(UNIFEM), Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) şi realizat de Agenţia
„Echinox” şi „Sense Music”.
Festivalul FAMILIA va fi lansat în cadrul unei conferinţe de presă vineri, 15 mai 2009.
Acţiunile incluse în agenda festivalului se vor desfăşura în ziua de 17 mai în trei oraşe
concomitent: Chişinău, Cahul şi Bălţi. În capitală festivitatea va avea loc în Grădina
Publică „Ştefan cel Mare” în preajma havuzului, cu începere de la ora 13:00. La Bălţi
sărbătoarea va fi organizată în faţa Palatului de Cultură, iar la Cahul – în Piaţa Horelor,
ambele cu incepere de la orele 16:00.
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Programul cultural-artistic al evenimentului va include mai multe acţiuni. Intre acestea
înmînarea certificatelor de onoare şi cadourilor pentru cuplurile care îşi vor inregistra
căsătoria la 15 mai, pentru copiii nou-născuţi în această zi, precum şi pentru familiile
care îşi celebrează în acest an „nunta de aur”.
Totodată, la 17 mai curent, în fiecare platou din cele trei organizate pe teritoriul
republicii vor avea loc mai multe acţiuni, precum ora copiilor, ora bunicilor, prînzul
familiei, finalizarea concursurilor – albumul familiei, filmul familiei şi cîntecul familiei.
În cadrul acţiunii „cinematograful familiei”, pe ecrane mari din Grădina Publică „Ştefan
cel Mare” (Chişinău), Piaţa Horelor (Cahul) şi în faţa Palatului de Cultură (Bălţi) va fi
proiectat filmul “Un bărbat şi o femeie” (1966) de Claude Lelouche care a impresionat
o lume întreagă, aducând un nou suflu în epocă. Pelicula este una dintre cele mai
cunoscute poveşti de dragoste obţinând 2 premii Oscar, 2 premii Globul de Aur,
premiul Palme D’Or.
La evenimentele Festivalului organizate în cele trei oraşe sunt invitaţi toţi locuitorii ţării
pentru a marca Ziua Internaţională a Familiei, o sărbătoare care vine să contribuie la
stabilitatea şi armonia socială prin promovarea valorilor perene ale familiei.
Organizatorii speră ca pe viitor să extindă acest proiect pe întreg teritoriul ţării
transformandu-l în unul tradiţional.
Sursa: AllMoldova
Părinţii care nu au grijă de copii riscă să plătească amenzi sau să stea în arest
Părinţii care nu-şi îndeplinesc corespunzător obligaţiile de întreţinere, de educare şi de
instruire a copilului riscă să fie sancţionaţi cu amendă de la 100 la 400 lei, odată cu
intrarea in vigoare, la 31 mai 2009, a noului cod
contravenţional.
Părinţii ai căror copii vagabondează, cerşesc sau
săvârşesc fapte socialmente periculoase riscă sancţiuni
mai mari – amendă de la 300 la 500 lei sau muncă
neremunerată în folosul comunităţii de până la 40 de
ore.
De asemenea, persoanele care împiedică neîntemeiat
unul sau ambii părinţi, bunicii, fraţii şi surorile să
comunice cu copilul ori să ia parte la educarea lui, vor
fi sancţionate cu amendă de la 200 la 400 lei.
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Persoanele care nu comunică autorităţii tutelare despre existenţa unui pericol pentru
viaţa ori sănătatea copilului sau despre încălcarea drepturilor şi intereselor lui legitime
riscă amendă de la 100 la 200 lei.
Persoanele cu funcţie de răspundere din instituţiile curative, de instruire, de asistenţă
socială şi din alte instituţii similare, care nu vor comunica în termen de 3 zile, despre
copiii rămaşi fără îngrijire părintească, care pot fi transmişi ulterior spre adopţie sau
sub tutelă (curatelă) pentru îngrijire şi educare, vor fi pasibili de pedeapsă cu amendă
de la 400 la 1000 lei. În acelaşi timp, persoana cu funcţie de răspundere de la secţia de
naştere, de la instituţia curativă, de profilaxie, care va prezenta date false despre
copilul rămas fără îngrijire părintească, va trebui să plătească amendă de la 1000 la
2000 lei. Noul cod contravenţional prevede sancţiuni şi pentru persoanele şi agenţii
economici care antrenează minorii în executarea unor munci interzise de legislaţie.
Astfel, persoanele fizice riscă amendă de la 600 la 800 lei, persoanele juridice –
amendă de la 2000 la 3000 lei. În ambele cazuri, contraveninenţii vor fi privaţi de
dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
Persoanele care aduc un minor la starea de ebrietate produsă de alcool sau de alte
substanţe vor fi sancţionaţi cu amendă de la 400 la 800 lei. Dacă acestea se vor dovedi
părinţii copilului sau de persoanele care îi înlocuiesc, sau persoane faţă de care minorul
se află în raport de subordine, pedepsele vor fi mai dure – amendă de la 800 la 1200
lei.
Persoanele fizice care vor comercializa ţigări şi băuturi alcoolice minorilor vor fi
sancţionate cu amendă de la 1200 la 2000 lei, iar persoanele juridice – de la 2000 la
4000 lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3
luni la un an.
Contravenientul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită, dacă o plăteşte
in cel mult 72 de ore din momentul stabilirii ei. Dacă persoana fizică nu a plătit amenda
timp de 30 de zile, instanţa de judecată o poate înlocui, după caz, cu: amendă în
mărime du blă; privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen
de la 6 luni la un an; muncă neremunerată în folosul comunităţii sau arest
contravenţional.
Dacă persoana juridică nu a plătit benevol şi integral amenda în decursul a 30 de zile
de la data stabilirii ei, aceasta poate fi înlocuită cu privarea de dreptul de a desfăşura o
anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an. (IPN)
Sursa: jurnal.md
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Pensiile acoperă doar 55 la sută din valoarea minimului de existenţă
Mărimea medie a minimului de existenţă pentru o
persoană din Republica Moldova a constituit, în
anul 2008, 1368 de lei (121 USD), în medie pe lună,
fiind în creştere faţă de anul 2007 cu 24,4 la sută.
Creşterea minimului de existenţă a fost
determinată atât de creşterea preţurilor la
produsele alimentare, cât şi de schimbările care au
avut loc in structura cheltuielilor de consum ale
populaţiei, în special, de majorarea ponderii
cheltuielilor pentru mărfuri nealimentare şi servicii.
Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică, evoluţia trimestrială a minimului de
existenţă în 2008 a înregistrat tendinţe similare cu cele din anul 2007, excepţie fiind
trimestrul II, pentru care a fost inregistrat cea mai mare valoare a minimului de
existenţă pe parcursul anului, dat fiind că în această perioadă a fost înregistrat un nivel
mai înalt al preţurilor comparativ cu celelalte perioade ale anului.
În funcţie de mediu de reşedinţă, minimul de existenţă pentru anul 2008 se
caracterizează prin valori maxime pentru mediul urban – 1483 de lei (131 USD) şi,
respectiv, valori minime pentru mediul rural – 1288 de lei (114 USD). Acest decalaj este
explicat prin diferenţele existente în componenţa coşului alimentar şi structura
cheltuielilor de consum a gospodăriilor din mediul urban şi rural.
Pe categorii de populaţie, valoarea maximă a minimului de existenţă revine populaţiei
în vârstă aptă de muncă – 1447 de lei (128 USD), în special, bărbaţilor – 1535 de lei
(136 USD). Pentru pensionari, minimul de existenţă a constituit 1167 de lei (103 USD) şi
reprezintă 85,3 la sută din valoarea medie pentru totalul populaţiei. Mărimea medie a
pensiei lunare, stabilită la 1 ianuarie 2009, a constituit 646 de lei (57 USD) şi acoperă
valoarea minimului de existenţă pentru această categorie de populaţie în proporţie de
55,4 la sută.
Întreţinerea unui copil de vârstă şcolară necesită, cel puţin, 125 USD lunar
Minimul de existenţă pentru copii reprezintă, in medie, 1267 de lei (112 USD) lunar, cu
o diferenţiere a acestui indicator în funcţie de vârsta copilului – de la 491 lei (44 USD)
pentru un copil cu vârsta de până la 1 an, până la 1406 lei (125 USD) pentru un copil cu
varsta de 7-15 ani. În condiţiile în care indemnizaţiile lunare pentru îngrijirea copiilor
cu vârsta de până la 1,5 ani constituie, în medie, 323 lei (29 USD) pentru persoanele
asigurate şi 150 lei (13 USD) pentru cele neasigurate, aceste plăţi sociale acoperă
necesarul pentru copii cu varsta de până la 1 an în proporţie de 65,7 la sută şi,
respectiv, în proporţie de 29,5 la sută.
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În raport cu veniturile disponibile ale populaţiei, se constată o scădere a raportului
dintre acest indicator şi mărimea medie a minimului de existenţă faţă de anii
precedenţi, dat fiind că minimul de existenţă a înregistrat un ritm de creştere mai mare
comparativ cu cel înregistrat în cazul veniturilor populaţiei.
În anul 2008, salariul mediu al unui angajat a constituit 2530 de lei (224 USD) şi a
crescut faţă de anul 2007 în valoare nominală cu 22,5 la sută. Pentru populaţia în
vârstă aptă de muncă, minimul de existenţă a constituit 1447 de lei (128 USD) şi a
înregistrat o creştere cu 24,8 la sută.
Pe ansamblu, minimul de existenţă pentru populaţia în vârstă aptă de muncă a putut fi
acoperit de către toate persoanele angajate, cu excepţia celor din piscicultură. În cazul
persoanelor angajate în activităţi financiare, salariul a depăşit minimul de existenţă de
3,8 ori, pentru activităţile de transporturi şi comunicaţii, construcţii – de 2,4 ori.
Comparativ cu anul 2007, a fost în creştere raportul dintre salariul mediu şi minimul de
existenţă pentru angajaţii din învăţământ, sănătate şi agricultură, iar pentru celelalte
activităţi acest indicator a fost în scădere, în special, pentru angajaţii din piscicultură,
comerţ cu ridicata şi amănuntul, hoteluri şi restaurante.
Sursa: Flux.md
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Fundaţia Regina Pacis Vă invită să participaţi în
cadrul campaniei
60 capace = 1 paine
Vă rugăm să nu aruncaţi capacele din plastic! Noi le adunăm pentru a le
“transforma în pâine” pentru cei nevoiaşi.
MULŢUMIM!
Pentru a participa la această campanie, Vă rugăm să aduceţi capacele la
adresa:
Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Avram Iancu 17.

60 пробок = 1 хлеб
Пожалуйста, не выбрасывайте пластиковые пробки от бутылок! Мы
их собираем для того чтобы «превратить их в хлеб» для
нуждающихся!
СПАСИБО!
Для того чтобы участвовать в этой кампании, просим Вас принести
пластиковые пробки по адресу: мун. Кишинэу, ул. Аврам Янку 17.
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