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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

Convenția cu privire la dezvoltarea
parteneriatului social, în vigoare

Protejarea drepturilor funcționarilor 
publici cu statut specialp.2 p.3

ABONEAZĂ-TE
la „VOCEA POPORULUI"

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

Actual

Tineri în sindicate, 
pentru a  
construi viitorul
În contextul Zilei Interna-
ționale a Tineretului, Fe-
derația Sindicală ,,Sind-
energo” a desfășurat 
activități de instruire a 
tinerilor sindicaliști din ca-
drul întreprinderilor ,,Ter-
moelectrica”, ,,Moldelec-
trica”, SA„RED Nord” și SA 
„CET Nord”.

Asigurarea  
drepturilor  
femeilor la locul 
de muncă 
Sindicaliste de la întreprin-
derile din ramura gospo-
dăriei locativ-comunale au 
participat, recent, la semi-
narul cu genericul „Asigu-
rarea drepturilor femeilor 
la locul de muncă”, organi-
zat de Federația „Sindind-
comservice”.

Sfaturile  
economistului și 
ale juristului

Responsabilitatea 
și respectarea  
cuvântului dat 
Cuvântul rostit… Cuvântul 
cântărit… Cuvântul dat… 
S-ar părea că e vorba, 
de fapt, cam de aceleași 
noțiuni, însă nuanțele fac 
diferența în ceea ce pri-
vește esența.

Acordarea compensațiilor în sezonul rece va costa bugetul de stat 
cinci miliarde de lei

Grija pentru a avea cu ce face focul 
la iarnă e mai mare decât teama de boli

Natalia HADÂRCĂ,
n.hadarca@vocea.md

Moldovenii sunt preocupați acum 
cel mai mult de aprovizionarea cu 
lemn de foc pentru  iarnă. Nici pan-
demia, nici războiul din vecinătate 
pare că nu-i mai îngrijorează atât 
de mult decât gândul să aibă cu ce 
să se încălzească la iarnă. Agitația a 
pornit odată cu scumpirea gazului. 
Iar speculanții au profitat de mo-
ment, au procurat cantități mari de 
lemn și acum le vând la prețuri exor-

bitante, de peste 1500 de lei pentru 
un metru cub. Statul ne dă asigurări 
însă că lemne de foc vor fi pentru 
toți și încă la un preț rezonabil.

Primul pas a fost de a se întoc-
mi în toate primăriile din Republica 
Moldova liste pentru aproviziona-
rea cu lemn de foc la preț de stat. 
A trecut mai bine de o lună de când 
oamenii s-au pus în rând și așteaptă 
oarecum îngrijorați, fiindcă iarna se 
apropie, dar ei nu văd nici o mișcare 
în acest sens. Au apărut tot feluri 
de vorbe că, în afară de cei 700 de 
lei pentru un metru cub, vor trebui

să achite și transportul și apoi o 
să iasă tot la cei 1500 de lei cu cât 
vând acum speculanții. Unii mai 
analizează fondul forestier și spun 
că de unde are Republica Moldova 
atâta pădure ca să-i asigure pe toți 
cu lemne de foc, or, n-or tăia  
toți copacii. 

Aduce claritate în acest caz Ior-
danca-Rodica Iordanov, secretar 
de stat la Ministerul Mediului. „Nu 
trebuie să existe această panică, 
lemn de foc există destul, a declarat 
Iordanca-Rodica Iordanov. Ministe-
rul  Mediului lucrează, în prezent, 

la elaborarea unui Plan de acțiuni 
pentru aprovizionarea populației cu 
lemne de foc, aplicabil la nivel cen-
tral și local.

Guvernul va aloca Agenției 
„Moldsilva” 64,2 milioane lei, din 
Fondul de Rezervă, în scopul nead-
miterii majorării prețurilor la lemnul 
de foc comercializat către populație 
pentru sezonul rece. O dispoziție în 
acest sens a fost aprobată de Co-
misia pentru Situații Excepționale, 
în cadrul unei ședințe care a avut 
loc recent, prezidată de premierul  
Natalia Gavrilița. p.7

În a treia duminică 
a lunii august 
este Ziua minerului.
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