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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVAFederația „Sindindcomservice” 

și-a trasat prioritățile pentru viitor
Munca decentă este „nucleul” 
dezvoltării sociale și economice 
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de la

17,60 lei
*

www.vocea.md/abonamente
+373 (22) 23 40 93

ABONAREA 2020!

*  Abonament lunar 

3 luni - 52,80 lei;     6 luni - 105,60 lei;     12 luni - 211,20 lei.3 luni - 52,80 lei;     6 luni - 105,60 lei;     12 luni - 211,20 lei.

*  Abonament lunar

Actual

Fiecare al 6-lea 
moldovean  
ar dori să  
părăsească țara 
Aproape 18% dintre mol-
doveni declară că intențio-
nează să plece la muncă 
peste hotare în următoarele 
șase luni. Intenția de pleca-
re este similară cu cea de 
anul trecut, când din țară 
au plecat peste 36 de mii de 
cetățeni.

Violența în familie 
Pandemia și faptul că oa-
menii au stat mai mult timp 
închiși în casă a dublat ca-
zurile de violență în familie 
și apelurile parvenite la te-
lefonul de încredere, dar și 
la 112. 

Sfaturile  
economistului și  
ale avocatului

Starea echității 
fiscale
„Starea echității fiscale” este 
o nouă cercetare istorică 
în care au fost dezvăluite, 
pentru prima dată, sumele 
enorme ale evaziunilor fis-
cale pentru fiecare țară din 
lume.

Din cauza pandemiei, în perioada următoare, se așteaptă cel mai profund
declin economic din ultimii 25 de ani

Începând cu 30 noiembrie a.c., 
în Republica Moldova s-a introdus 
starea de urgență în sănătatea pu-
blică pe tot teritoriul, în legătură cu 
creșterea numărului de infectați cu 
Covid-19.

Odată ce toamna și-a intrat în 
drepturi, mai multe persoane trec 
printr-o stare de melancolie, chiar 
de apatie. Probabil, acest lucru se 
datorează lipsei de serotonină în 
organismul uman, a hormonului 

fericirii. Este mai puțin soare, care 
activează producția de vitamina D, 
deoarece ziua e cu mult mai scur-
tă decât noaptea. Dar mai mult ne 
deranjează restricțiile permanente 
și inechitabile. Totodată, suntem 
cu toții suficient de responsabili și 
ne dăm bine seama că nu este de 
glumit cu pandemia și există pericol 
mare de infectare, mai ales în locuri 
aglomerate.

Alta e că decizia privind starea 
de urgență în sănătatea publică 
este una ad-hoc, fiind promovată 
în mod selectiv. În comisie nu sunt 
specialiști competenți. Toți își dau 

cu părerea fără a cunoaște situația 
reală. Primăvara trecută, Comisia 
Națională Extraordinară de Sănăta-
te Publică a paralizat tot businessul 
din Republica Moldova prin insti-
tuirea stării de urgență. Practic, a 
fost distrus turismul de la noi, care 
abia s-a pus pe picioare și a înce-
put să se dezvolte. A avut de sufe-
rit enorm domeniul HoReCa. Mulți 
comercianți și-au pierdut afacerile 
din cauza restricțiilor. Însă restricțiile 
erau doar pentru unii, în timp ce alții 
o duceau tot într-un cântec, organi-
zând petreceri, nunți sau marșuri cu 
participarea a sute de oameni. 

Mai mult ca atât, conform unor 
pronosticuri, se așteaptă că R. Mol-
dova va avea cel mai profund declin 
economic din ultimii 25 de ani. Din 
păcate, avem ce avem. Disciplina în 
țară este permisivă sau, altfel spus, 
interdicțiile sunt selective. Pentru 
unii, care nu au rude sau apropiați 
și au ieșit la magazin după pâine, au 
fost aplicate amenzi de 22 de mii 
de lei, iar alții, în plină pandemie, au 
chefuit la nunți și nu li s-a întâmplat 
nimic, în afară de faptul că mulți 
s-au infectat cu Covid, pe care tot 
sărmanii medici extenuați și prost 
plătiți au trebuit să-i trateze. 

Starea de urgență și restricții selective 
sau dreptatea e la fundul mării

Angela CHICU,
a.chicu@vocea.md
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Pe 5 decembrie  
este Ziua Internaţională 
a Voluntarului;  
pe 10 decembrie -  
Ziua Internaţională  
a Drepturilor Omului.
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