
Declaralia Confederaliei Nalionale a Sindicatelor din Moldova

referitor Ia situafia social_economici

Confederalia Nalionall a Sindicatelor din Moldova (CNSM) iqi exprimd
ingrijorarea fa!5 de cregterea prelurilor $i taxifelor, care, pe parcursul primelor 6 luni
ale anului curent, au atins niveluri alarmante.

Conform datelor Biroului Nalional de StatisticA (BNS), in ianuarie_iunie 2022,

inflatia a constituit 20,17%o. pentru mai multe produse alimentare, precum legumele
qi fructele, prelurile s-au majorat cu circa 30-3g %, fapt care este inexplicabil, linend
cont cd ne afl6m in sezonul cdnd acestea sunt recoltate qi, prin urmare, ar trebui s6

fie mult mai ieftine, comparativ cu cele comercializate pe perioada iernii.

Conqtientizim cd scumpirile date sunt determinate de majorarea prelurilor la
combustibil, resursele energetice qi r6zboiul din Ucraina, ins6, ele sunt

impoviratoare pentn.r populatie, inclusiv pentu salarialii care contribuie prin plata

impozitelor gi taxelor, precum qi persoanele in etate caxe au contribuit anterior la
prosperarea 1ixii, iar la moment sunt la limita disperdrii.

Majordrile de salarii minime operate in sectorul bugetar gi real, precum gi

indexlrile prestaliilor de asigurdri sociale de stat adoptate pe parcursului anului
curent nu acoperd majordrile de preluri qi tarife din ultima perioadd, fapt care

conduce la reducerea consumului si va afecta inclusiv bugetul public nalional, in
cazul in care nu se va interveni prompt in vederea susfinerii populalier.

Este de remarcat cd, incepAnd cu I tanuarie 2022, valoarea de referinti de bazd

in sectorul bugetar a fost majoratd doar cu 5,9%, iar incepdnd cu 1 aprilie qi 1 mai -
cuantumul minim ganntal" al salariului in sectorul real qi salariul minim in sectorul
bugetar au fost majorate cu 18,60lo qi l2,gyo. Crltoate acestea, conform datelor BNS,
indicele cdgtigului salarial real in trimestrul I,2022, faln de trimestrul l, 2021

(calculat ca rapoft intre indicele cfutigului salarial nominal brut $i indicele prelurilor
de consum), a fost de 94,8yo.



Concomitent, constatim cA gi indexarea pensiilor din anul curent cu aproape

I4yo nu a asigurat un nivel decent de trai al pensionarilor, care, pe parcursul mai

multor decenii, au achitat impozite qi taxe din salariu.

Astfel, in lipsa unor misuri de majorare a salariilor gi prestaliilor sociale,

populalia va fi in incapacitatea de a se intretine gi a achita serviciile comunale, iar
consumul pentru resursele energetice va cregte semnificativ toamna gi in perioada

rece a anului care umeaze.

Pomind de la cele menlionate, in numele celor circa 300 de mii de membri de

sindicat, Confederalia Nalionall a Sindicatelor din Moldova solicitl Guvemului si

Parlamentului, in regim de urgenli, intreprinderea urmdtoarelor misun:
- stabilirea, incepdnd cu 1 septembrie 2022, auui salariu minim unic pe ,tar6

de cel pulin 50% din salariul mediu lunax pe tax6 pentru anul precedent;

- majorarea, incep6nd cu I septembrie 2022, a valorilor de referinli pentru

stabilirea salariilor in sectorul bugetar, conform Legii nr. 2701201g privind sistemul

unitar de salarizaxe in sectorul bugetar;

- indexarea tuturor tipurilor de pensii, mdrimea cdrora nu depdgeqte salariul

mediu prognozat pentru anul curent;

- indexarea indemnizafiilor pentru ingrijirea copilului, aflate ?n pla6, pentru

persoanele asigurate gi neasigurate, pomind de la rata inflatiei;

- adoptaxea unei legi care s6 prevadi plafonarea prelurilor qi tarifelor la
produsele qi serviciile prestate popuraliei, inclusiv prin limitarea adaosului comercial

qi al ratei rentabilitalii;

- intensificarea procesului de verificare a corectitudinii stabilirii preludlor qi

tarifelor de agenlii economici;

- intensificarea procesului de implementare a m6surilor de eficienli energeticd

pentru toate instituliile publice qi de menire sociala (institulii medicale, gcoli,

gadinile, aziluri etc.) pentru a reduce din impactul crizei energetice qi a asigura

independenla energetica a t6rii.

Chisiniu,

3 aueust 2022


