
Pensiile deputaþilor – 
de patru ori mai mari 
decât ale altor cetãþeni
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Urmăriţi-ne pe facebook
Acum poþi accesa ZdG 
pe facebook, folosind 
aplicaþia 
qr-code de pe 
telefonul tãu mobil

Un proiect de investigații în format TV și Radio 
despre corupție și drepturile omului.

În fi ecare săptămână la TV8, N4, Canal regional, 
TV Prim, Drochia TV, Media TV, Albasat, SorTV.

////PROMO

În R. Moldova, 73% din persoane-
le pensionate pentru limita de vârstă 
trăiesc sub limita minimului de exis-
tență (1566 de lei), iar pensiile mai 
mici de această sumă nu le oferă decât 
o singură opțiune - să lucreze și după 
pensionare. Pe de altă parte, deputații 
pensionari, care au salarii de zeci de 
mii de lei, indemnizații și alocații de 
stat, sunt asigurați de stat cu o pensie 
medie de 4 ori mai mare. 

La început de 2018, în R. Mol-
dova, erau înregistrate 533 de mii 
de persoane pensionate pentru 
limita de vârstă, iar 73% dintre 
acestea au o pensie mai mică decât 
minimul de existență. Ca să-și asi-
gure venituri sufi ciente pentru su-
praviețuire, aproximativ 70 de mii 
de pensionari continuau să lucre-
ze la început de 2017, arată datele 
Biroului Național de Statistică, iar 

întrucât numărul pensionarilor s-a 
majorat în decurs de un an, conti-
nuă să crească și numărul pensio-
narilor care muncesc. 

Larisa Slivciuc este una dintre 
miile de pensionari din R. Moldova 
care a continuat să lucreze și după 
ce a ieșit la pensie, în 2012, întru-
cât cei 1234 de lei, calculați de stat 
pentru 36 de ani de muncă, nu-i 
acopereau cheltuielile. Pensionara, 

în vârstă de 62 de ani, activa până 
acum o lună în calitate de casieră de 
bagaje la „Gara Sud-Vest” din Chi-
șinău. 

În 2017, a intrat în vigoare o lege 
nouă care presupune modifi cări în 
Codul Muncii. Aceasta stipulează 
că, în cazul în care salariații au ieșit 
la pensie, angajatorul decide dacă 
prelungește sau nu contractul indi-
vidual de muncă cu aceștia. 

STĂPÂNII LAPTELUI 
OAMENII CARE GESTIONEAZĂ 

CEI MAI MARI PRODUCĂTORI DE 
LACTATE DIN R. MOLDOVA

 Pe lângă milioanele obținute din 
comerțul cu lactate, companii-
le din R. Moldova care produc și  
comercializează produse lactate 
au câștigat, în ultimii ani, sute de 
contracte cu statul pentru livrarea 
produselor alimentare în instituții 
publice. Trei dintre cele mai im-
portante companii din domeniu 
au proprietari străini sau care s-au 
stabilit cu traiul în străinătate.
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DOSARUL CĂLĂTOR 
AL LUI ILAN ŞOR

La 12 februarie, după aproape opt 
luni de blocaj la Judecătoria Chi-
șinău și la Curtea de Apel (CA) 
Chișinău, dosarul de escrocherie 
și spălare de bani, intentat pe nu-
mele lui Ilan Șor, a ajuns pe masa 
Curții de Apel Cahul.
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„Cum se ajunge de la sisteme de violență 
a femeilor la business sistemic”

Interviu cu Siddharth KARA, activist, 
expert în probleme de sclavie modernă și tra� c de � ințe umane
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