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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVARevendicările FSEȘ, pe agenda Comisiei 

bipartite de negocieri colective
„Sindlex” preia bunele practici străine 
în apărarea intereselor polițiștilor p.2 p.5

Actual

Vaccinarea  
anti-Covid-19  
cu a treia doză
La solicitarea Federaţiei 
Sindicale „Sănătatea” din 
Moldova, Ministerul Sănă-
tăţii va începe, în câteva 
zile, imunizarea, cu doza 
booster, a persoanelor 
care au făcut rapelul cu 
cel puţin jumătate de an în 
urmă. 

Problemele 
egalității de gen, 
examinate  
de sindicaliste 
Diverse forme de discri-
minare și de violență afec-
tează grav în continuare 
femeile din Republica Mol-
dova. Totodată, pandemia 
a accentuat stereotipurile 
legate de gen.

Reuniunea  
Platformei 
Societății  
Civile UE-RM 
Membrii Platformei Soci-
etății Civile au discutat 
despre situația actuală pri-
vind punerea în aplicare a 
Acordului de Asociere RM-
UE, acordând o atenție de-
osebită aspectelor sociale 
cuprinse în document.

Majorarea tarifelor la resurse energetice va afecta puterea de cumpărare 
a celor mai vulnerabili cetățeni

CNSM cere guvernării elaborarea unor 
mecanisme de susținere a populației

Confederația Națională a Sin-
dicatelor din Moldova (CNSM) își 
exprimă îngrijorarea în legătură cu
situația de pe piața internă a 
carburanților și cu creșterea conti-
nuă a prețurilor la acestea pe par-
cursul ultimelor săptămâni. Pentru
neadmiterea înrăutățirii bunăstă-
rii populației și prevenirea nemul-
țumirilor în masă, precum și în 
vederea redresării situației social-
economice din ţară, sindicaliștii so-
licită intervenția promptă a Guver-
nului Republicii Moldova și Agenției 

Naționale pentru Reglementare în 
Energetică. O declarație în acest 
sens a fost expediată conducerii 
celor două instituții, miercuri, 3 no-
iembrie curent. 

„Majorările zilnice la combus-
tibil, operate de stațiile PECO din 
țară, pe parcursul săptămânilor 
precedente, constituie un semn de 
alarmă pentru populația țării care 
achiziționează combustibil pen-
tru necesitățile personale, precum 
și pentru întreprinderile din țară, 
care, în virtutea activității econo-

mice, achiziționează combustibil 
pentru necesități de producție sau 
pentru transport. Astfel, pe piața 
carburanților se creează o situație 
de speculație artificială, când se 
limitează volumele de combusti-
bil disponibil pentru procurare sau 
populația nu poate procura pentru 
consumul propriu gaze lichefiate și 
alte tipuri de carburanți”, se arată în 
declarație.

Potrivit sindicaliștilor, recenta 
creștere a prețurilor la carburanți va 
avea efecte nefaste și asupra secto-

rului agricol în întregime, care este 
unul dintre consumatorii principali 
de combustibil, mai cu seamă că 
la momentul actual se desfășoară 
lucrări de toamnă, conducând în 
așa fel la scumpirea produselor 
agricole autohtone, care vor deve-
ni necompetitive cu cele importa-
te. De asemenea, majorarea tarife-
lor la combustibil și carburanți va 
determina creșterea substanțială 
a cheltuielilor pentru transportul 
de încărcături și pasageri, mai cu  
seamă cel interurban. p.5

Pe 9 noiembrie 
este Ziua mondială 
a calității; 
pe 10 noiembrie – 
Ziua științei.
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