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ZIAR NAŢIONAL

ABONEAZĂ-TE
la „VOCEA POPORULUI"

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

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA„SINDINDCOMSERVICE” 

și-a trasat obiective pe viitor
Egalitatea de gen: progres 
în politică, regres pe piața muncii 
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Actual

Consiliul General 
a dat apreciere 
activității din 
ultimele luni
Membrii Consiliului Gene-
ral al CNSM s-au întrunit, 
recent, într-o ședință în care 
au votat modificări la Sta- 
tutul CNSM, la componen-
ța nominală a Consiliului 
General al CNSM, chestiuni 
legate de Congresul IV al 
CNSM ș. a.

Femeile  
sindicaliste  
împotriva  
războiului
Trei centre sindicale na-
țional-ramurale afiliate la 
Federația Internațională a 
Lucrătorilor din Construcții 
și Industria Lemnului (BWI) 
au organizat o reuniune 
comună a activului sindical 
de femei cu genericul „Fe-
meile sindicaliste împotriva 
războiului”.

„Îmbătrânirea” 
profesiei  
de pedagog
Cadrele didactice din Re-
publica Moldova devin tot 
mai bătrâne, iar cei tineri, 
absolvenții universităților, 
nu se prea grăbesc să le 
ocupe locul. 

Guvernul a luat decizii de asigurare şi monitorizează în permanență 
securitatea alimentară a ţării

R. Moldova se așteaptă la noi scumpiri 
în contextul războiului din Ucraina

Economia țării noastre a primit 
o lovitură dură din cauza războiului 
dintre Rusia și Ucraina. În prezent, 
Republica Moldova este în căuta-
rea altor  piețe de desfacere, în afa-
ră de cele ale Ucrainei și Rusiei, iar 
importatorii încearcă să identifice 
căi alternative pentru a aduce mar-
fă pe piața internă.

În aceste circumstanțe, experții 
economici au anunțat deja că 

scumpirile în lanț sunt inevitabile 
în primul rând pentru produsele 
care se importau în mod tradițional 
din Ucraina și Rusia. Pentru înce-
put, statul nostru a impus restricții 
la exportul porumbului, al altor 
produse alimentare, iar Guvernul 
intenționează să ia şi alte decizii 
ce ţin de reorientarea economică a 
ţării, care va veni cu unele costuri 
tranzacționale. 

Prim-ministrul Natalia Gavriliţa a 
specificat că, în ultimii ani, econo-
mia Republicii Moldova s-a orientat 
tot mai mult spre relații comercia-

le cu Uniunea Europeană. „Astfel, 
în prezent, ponderea comerțului 
cu Ucraina şi Rusia, state implicate  
în război, constituie doar 15%”. 

Până a se începe războiul în țara 
vecină, R. Moldova cumpăra din 
Ucraina lemn și produse derivate, 
metal, țigări, cabluri, produse din 
carne, lactate, produse de panifi-
cație, precum și medicamente.  
După ce au fost stopate importu-
rile de mărfuri din cele două țări  
implicate în conflict, rețelele de 
distribuție din R. Moldova s-au vă-
zut nevoite să-și caute, de urgență, 

alți furnizori. Una peste alta, răz- 
boiul a perturbat și toate căile de 
transport și logistice tradiționale. 
Astfel, ca urmare a situației din 
Ucraina, mai multe containere 
care urmau să ajungă în Moldova 
prin porturile ucrainene, în speci-
al, prin cel de la Odesa, au fost re-
direcționate spre portul Constan- 
ța, România. Autoritățile de la 
București au anunțat că permit 
transportarea containerelor mol-
dovenești de mărfuri din portul 
Constanța fără autorizații speciale.

Natalia HADÂRCĂ,
n.hadarca@vocea.md
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Pe 15 martie este 
Ziua Internațională 
a protecției dreptului 
consumatorului.
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