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ZIAR NAŢIONAL

ABONEAZĂ-TE
la „VOCEA POPORULUI"

DRAGI CITITORI! 
Sperăm foarte mult să rămânem împreună și în 2022, 
fiindcă doar astfel putem face o publicație de calitate. 

Abonament: 1 lună - 17,60 lei; 3 luni - 52,80 lei; 6 luni - 105,60 lei; 12 luni - 211,20 lei 

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVAProblemele legate de refacerea

sănătății sindicaliștilor, discutate la vârf
„Mărturii peste timp”, o carte despre 
o viață de Om consacrată sindicatelor
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Actual

Declarația CNSM 
privind noile 
creșteri de prețuri 
Confederația Națională a 
Sindicatelor din Moldova 
este extrem de alarmată de 
o nouă majorare a tarifelor și 
prețurilor la resursele ener-
getice.

Strategie  
de revoluționare  
a sistemului  
de sănătate 
În opinia sindicatelor, an-
gajații din sistemul de sănă-
tate trebuie să fie asigurați 
cu toate cele necesare ca să 
poată să-și desfășoare acti-
vitatea.

O nouă Convenție 
colectivă 
Federația Sindicatelor „Sind-
indcomservice” și Asocia-
ţia Patronală a Serviciilor
Publice din Republica Mol-
dova au semnat, recent, o 
nouă Convenție colectivă 
(nivel de ramură) pentru anii 
2022-2026.

Consultațiile  
economistului și 
ale avocatului

Pe 15 ianuarie  
sunt consemnate 
Ziua comemorării 
lui Mihai Eminescu 
și Ziua Națională 
a Culturii; 
pe 17 ianuarie 
este Ziua diplomatului.

Sindicatele trag semnale de alarmă în legătură cu majorarea prețurilor 
la resursele energetice vitale

Ultimele scumpiri ar putea conduce 
la incapacitatea de plată a populației

De la o vreme, problema 
supraviețuirii populației Repub-
licii Moldova pe timp de iarnă a 
devenit un subiect dezbătut pe 
larg de mass-media, de analiști și 
politicieni. Prețurile la gaze și la 
carburanți s-au majorat în ultima 
vreme în toată Europa. Este adevă-
rat, furnizorii, în mare, monopoliști 

pe piața europeană, au practicat 
prețuri diferite cu diferiți clienți, 
în funcție de interese și conjunc-
tură. Până la urmă, o problemă 
economică s-a dovedit a fi una 
cu conotație politică. Dar aici are 
de suferit cetățeanul de rând. Ma-
joritatea populației Republicii 
Moldova se confruntă cu o mare 
dificultate în această perioadă: 
cum să iasă din iarnă?     

Guvernul spune că este în că-
utarea banilor pentru a ajuta ce-

tăţenii să achite facturile pentru 
consumul de gaze naturale, 
după ce preţul pentru o mie de 
metri cubi a ajuns, în prima luna 
a anului curent, la 646 de dolari, 
cu aproape 230 de dolari mai mult 
faţă de luna noiembrie a anului 
trecut. Anunţul a fost făcut de vi-
cepremierul Andrei Spînu, marţi, 
într-o conferinţă de presă.

De menționat că, în noiem-
brie, prețul mediu de achiziție  
al gazelor pentru Moldova a fost 

de 450 de dolari mia de metri  
cubi, iar în decembrie – 550 de 
dolari.

Sindicatele și-au expus tranșant 
opinia referitor la scumpirile resur-
selor energetice și au tras semnale 
de alarmă, avertizând guverna- 
rea despre riscurile care ar 
putea duce la o criză profundă a 
populației din cauza discrepanței 
dintre venituri și cheltuielile strict 
necesare. O declarație a CNSM  
în acest sens citiți în pag. 2. 

Ilie LUPAN,
i.lupan@vocea.md
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