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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

Legea egalității de șanse 
între femei și bărbați, pusă pe tapet

„Așteptăm ca activitatea CNSM 
să fie apreciată la justa valoare” 
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ABONEAZĂ-TE
la „VOCEA POPORULUI"

Abonament
1 lună - 17,60 lei; 3 luni - 52,80 lei; 6 luni - 105,60 lei.

Actual

Provocările 
mișcării sindicale 
la nivel regional
Conducerea CNSM și cea 
a Confederației Generale a 
Sindicatelor au avut, recent, 
o reuniune, în cadrul căreia 
au fost discutate perspecti-
vele de colaborare în diver-
se domenii, care are impact 
asupra membrilor de sindi-
cat.

Preocupările  
partenerilor  
sociali și ale OIM
Sindicatele solicită ca să-
nătatea și siguranța la lo-
cul de muncă să fie ridicată  
la cel mai înalt nivel al  
standardelor internaționale, 
pentru a spori responsa- 
bilitatea guvernelor și a  
angajatorilor.

Bolile  
profesionale  
pot fi fatale 
Angajatorul trebuie să facă 
evaluarea riscurilor la locul 
de muncă. Să recunoască,  
în mod implicit, că există 
riscuri și să trimită angajații 
la examinări medicale peri-
odice.

Consultațiile  
economistului și 
ale avocatului

Pe 15 februarie 
este Ziua comemorării 
celor căzuți în războiul 
din Afganistan; 
pe 17 februarie – 
Ziua administratorului 
autorizat.

Creşterea prețurilor și a tarifelor la resursele energetice 
a dus la deteriorarea puterii de cumpărare a populației

CNSM cere Parlamentului și Guvernului 
să ia măsuri legate de valul de scumpiri 

Confederația Națională a Sin-
dicatelor din Moldova (CNSM) își 
exprimă îngrijorarea în legătură cu 
situația social-economică din țară 
și cu evoluția prețurilor la produ-
sele alimentare, la carburanți și a 
tarifelor la resursele energetice din 
ultima perioadă. Într-o Declarație a 
CNSM expediată joi, 10 februarie, 
Parlamentului și Guvernului Repu-
blicii Moldova, sindicaliștii solicită 
mai multe măsuri de suport pentru 
populație.

„Chiar dacă măsurile de com-
pensare a tarifelor la gazele natu-
rale și agentul termic au acoperit 
o bună parte a creșterii tarifelor 
pentru consumatorii casnici, lipsa 
unor măsuri de subvenționare a 
producătorilor ca urmare a majo-
rării cu 29,32 la sută a prețurilor la 
carburanți pe parcursul a 12 luni 
ale anului 2021 și majorării tarifelor 
la resursele energetice, a dus la o 
creștere semnificativă a prețurilor 
la produsele alimentare cu 17,46% 

și cu 12,06% la mărfurile nealimen-
tare”, se arată în Declarație.

Pe fundalul acestor majorări, 
a avut loc o deteriorare a puterii 
de cumpărare a salariilor și pen-
siilor, iar creșterea mărimii pensi-
ei minime de la 1 octombrie 2021 
și a valorilor de referință aplicate 
la calcularea salariilor angajaților 
din sectorul bugetar, începând cu  
1 ianuarie 2022, au fost în totali-
tate depășite de ritmul de creștere  
a cheltuielilor pentru întreținere.

„Spre regret, trebuie să con-
statăm că măsurile de susținere a 
populației, în special, a familiilor 
cu copii, a persoanelor în etate și  
a altor categorii vulnerabile, la 
momentul actual sunt insuficien-
te și necesită să fie suplimentate 
prin măsuri de stopare a creșterii 
prețurilor, care au un impact nega-
tiv semnificativ asupra veniturilor 
salariaților și pensionarilor”, subli-
niază CNSM.
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