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 ZIAR NAŢIONAL 

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

Proiectul politicii de impozitare, 
aprobat de partenerii sociali 

Este nevoie de un sistem de securitate 
în muncă la nivel european

Actual

Deși sunt cei care albesc 
pentru a oferi cunoștințe și 
studii tinerilor, salariile cu 
care sunt răsplătiți profeso-
rii din Republica Moldova 
sunt mizere, asta dacă ar 
fi să comparăm nu doar cu 
remunerarea altor categorii 
de angajați din țară, dar și 
față de a  colegilor lor din 
România. 

Salariile medii de circa 
3.900 de lei moldovenești 
lasă școlile din sate fără ca-
dre didactice: doar 360 de 
absolvenți merg anual la 
catedră – fiind nevoie însă 

de circa 1200 de noi pro-
fesori. Majoritatea se în-
dreaptă spre studierea lim-
bilor străine, o trambulină 
pentru emigrare. Problema 
în cauză este critică, susțin 
sindicaliștii, care au elabo-
rat un apel către Guvernul 
Republicii Moldova, către 
Parlament și Ministerul 
Educației. Dacă nu se va da 
curs solicitării lor, aceștia 
nu exclud că vor ieși la pro-
teste în masă.

Președintele Federației 
Sindicale a Educației și 
Științei din Republica Mol-
dova, Dumitru Ivanov, a 
spus pentru „Vocea popo-
rului” că regretă faptul că 
aceste probleme se rezolvă 

doar dacă ies în stradă, dar 
altă soluție nu există. 

„Noi înțelegem că nu 
putem să cerem imposibi-
lul, dar situația din ramură 
este destul de proastă, nu 
poate să fie mai rău. Am 
ajuns la situația ca să ni se 
spună că pensionarii trebu-
ie să plece să se odihneas-
că. Dacă, inițial, erau 20 la 
sută, acum sunt 40% și asta 
pentru că tinerii nu pleacă 
la muncă după ce absolvesc 
facultatea. Nu vreau să dra-
matizez, dar este o situație 
precară. Și dacă noi ne fa-
cem că îi plătim, ei se fac că 
lucrează și copiii se prefac 
că învață. Din aproximativ 
2700 de absolvenți la profi-

lul pedagogic, se angajează 
vreo 300, și din acest nu-
măr 80 de procente sunt fe-
mei gravide. Iar după ce au 
născut, se gândesc să plece 
la muncă peste hotare. Este 
o situație care nu mai poa-
te fi tolerată”, a menționat 
Dumitru Ivanov. 

„Finanțarea insuficientă 
a instituțiilor educaționale 
de toate nivelurile, opti-
mizările nesfârșite, sala-
rizarea sub orice nivel a 
cadrelor didactice și non-
didactice, toate acestea 
creează o atmosferă tensio-
nată în colectivele de mun-
că, diminuează catastrofal 
atractivitatea profesiei de 
pedagog și a ramurii în 

ansamblu. Sintetizând opi-
niile cadrelor didactice, ex-
primate la conferințele din 
august, evidențiem un șir 
de revendicări care se im-
pun imperios, dacă nu ne 
dorim distrugerea ramurii 
educației”, se precizează în 
apelul sindicaliștilor către 
autorități. 

Aceștia au înaintat mai 
multe revendicări și cer 
soluționarea lor de urgență. 
Astfel, sindicaliștii cer in-
stituirea unui salariu mi-
nim unic pe țară pentru 
prima perioadă, echivalent 
cu cuantumul celui din sec-
torul real, începând cu 1 ia-
nuarie 2017. 

Apel către guvernanți în speranța că aceștia vor rezolva
problemele din educație 

În situația actuală, profesorii văd 
singura soluție în proteste de stradă

Galina MUNTEANU,
g.munteanu@vocea.md
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Domenii  
prioritare  
pentru asistența 
externă
Patru domenii strategice de 
valorificare a asistenței exter-
ne au fost stabilite, în urma 
discuțiilor purtate de factorii 
de răspundere din țara noas-
tră și a consultărilor cu parte-
nerii europeni.

Problemele  
industriei ușoare 
sunt grele 
În loc să-i susțină pe produ-
cători, autoritățile au dărâmat 
chiar și ceea ce s-a construit 
cu atâta efort.

Vocea femeilor 
Sindicalistele sunt pentru 
o implicare mai activă a fe-
meilor în viața social-econo- 
mică.

La Ungheni,  
femeile  
nu sunt auzite  
cu adevărat 
Femeia din mediul rural tre-
buie să devină o personalitate 
apreciată.

Produsele  
alimentare vor fi 
supuse unui  
control riguros 
Autoritățile statului sunt obli-
gate să armonizeze cadrul re-
gulator în domeniul asigurării 
și gestionării siguranței pro-
duselor alimentare la normele 
internaționale.

Cum își petrec 
timpul vârstnicii 
93 la sută dintre persoanele 
în vârstă de 60 de ani și pes-
te alocă zilnic câte cinci ore 
activităților neremunerate de 
îngrijire a gospodăriei și fa-
miliei.
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