
Vineri, 29 AUGUST 2014   Nr. 32 (1200)                                          

FONDAT ÎN 1990 WWW.VOCEA.MD

ZiAr nAŢiOnAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVAp.4Calitate şi preţuri 

avantajoase pentru cereale
p.13A fost lansat gazoductul 

Iaşi-Ungheni

Actual

Şcoala  
sindicală
Un ciclu de trei seminare 
privind securitatea şi să-
nătatea în muncă, destinat 
preşedinţilor de comitete 
sindicale din instituţiile 
preşcolare din raionul Dro-
chia, este organizat la In-
stitutul Muncii. 

Control asupra 
ajutorului  
social
Ministerul Muncii, Protec-
ţiei Sociale şi Familiei a ho-
tărât să pună punct folosi-
rii banilor oferiţi în calitate 
de ajutor social pentru sa-
tisfacerea unor vicii.

Standarde  
de protecţie
Membrii Comitetului Exe-
cutiv al Consiliului Repub-
lican al Sindicatului Fede-
rativ “Sindenergo” au avut, 
recent, o întâlnire cu repre-
zentanţii Inspectoratului 
Muncii al Sindicatelor. 

Respectarea 
drepturilor  
la muncă,  
preocupare 
primordială 
Graţie intervenţiei la mo-
mentul oportun a comite-
telor sindicale la o serie de 
întreprinderi au fost apla-
nate un şir de conflicte de 
muncă.

SINDICATELE 
ÎN LUME

Pedagogii sunt în aşteptarea 
unui răspuns de la Guvern

Pedagogii vor intra, în 
câteva zile, într-un nou an 
şcolar cu salarii majorate 
esenţial, faţă de cele ridi-
cate anterior, dar nu la un 
nivel care le-ar oferi sen-
zaţia de echitate, apreciază 
preşedintele Sindicatului 

Cele cinci procente au rămas în discuţie, 
iar sindicatul speră că vor fi acordate în curând

Educaţiei şi Ştiinţei, Dumi-
tru Ivanov. În acelaşi timp, 
cadrele didactice se află în 
pragul unei reforme care 
se doreşte a fi extrem de 
serioasă, dar care generea-
ză deocamdată mai mult 
întrebări decât claritate. 

„Majorarea de salarii 
operată înaintea vacanţei 
de vară a elevilor este, în 
principiu, esenţială. Peda-

gogul începător, care pri-
mea 2200 de lei, va avea 
acum 2640 de lei, plus spo-
rul majorat pentru dirigen-
ţie, controlul caietelor şi 
poate să ajungă şi la 3000 
de lei. Deşi e o diferenţă 
faţă de cât a fost, nu e atât 
de mult”, constată preşe-
dintele SEŞ. 

În urma negocierilor 
purtate de sindicate cu Gu-

vernul, salariile cadrelor 
didactice au fost majorate, 
începând cu 1 septembrie, 
cu 20 la sută, iar ale lucră-
torilor din grădiniţe – cu 
30 la sută. Concomitent, 
a crescut şi plata pentru 
activitatea de dirigenţie, 
pentru controlul caietelor, 
precum şi remunerarea 
ajutorilor de educator, a 
metodiştilor, contabililor 

din sistemul de învăţă-
mânt, dar şi a profesorilor 
universitari. 

„Subiectul legat de cele 
cinci procente pe care le-
am cerut suplimentar la 
majorarea stabilită deja a 
rămas deocamdată în dis-
cuţie şi sper că le vom ob-
ţine şi pe acestea în scurt 
timp”, a specificat Dumitru 
Ivanov.  

Ion MOLDOVANU,
i.moldovanu@vocea.md
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