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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVATinerii de la „Sindindcomservice”,  

solidari cu celelalte sindicate

Actual

Agricultura,  
în postura  
de „Cenușăreasă”
Situaţia actuală a lucrătorului 
din agricultură nu este una 
de invidiat, chiar dacă este 
sector strategic pentru Re-
publica Moldova. 

Interviu
Oleg BUDZA: Sunt sigur  
că, în curând, mulţi patroni 
vor ieşi din economia infor-
mală.

Tarifele la energia 
electrică şi termică, 
mai scumpe  
Potrivit sindicatelor, Guver-
nul este cel care trebuie să 
ia măsuri pentru ca oamenii 
cu venituri mici să îşi poată 
achita facturile. Nemulţumiţi de soluţiile propuse de 

Guvern, pedagogii reiau protestele
Sindicaliştii consideră că argumentele aduse de ei la negocieri 
nu au fost auzite de partea guvernamentală
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Angajaţii din învăţământ au re-
luat, ieri, acţiunile de protest. Con-
form unei decizii recente a Consi-
liului General al Federaţiei Sindicale 
a Educaţiei şi Ştiinţei, manifestaţiile 
vor avea loc în perioada 23 martie 
- 5 aprilie.  

Protestele au fost declanşate pe 
17 ianuarie 2017 şi, în aceeaşi zi, au 
fost suspendate pe o perioadă de 
două luni, în legătură cu formarea 
unei comisii de negocieri din repre-
zentanţi ai FSEŞ şi ai Guvernului. 

Astfel, pe parcurs au avut loc pa-
tru şedinţe ale Comisiei de negoci-
eri şi la ele au fost acceptate unele 
soluţii propuse de Guvern ca reac-
ţie la revendicările sindicaliştilor. 

Printre acestea se numără ma-
jorarea indemnizaţiei unice pentru 
tinerii specialişti plasaţi în câm-
pul muncii în mediul rural. Suma 
acestei indemnizaţii a crescut de la  
30 de mii până la 45 de mii de lei 
în cazul absolvenţilor instituţiilor  
de învăţământ superior şi de la  
24 de mii până la 36 de mii de lei –  
în al celui post-secundar pedago-
gic. De această majorare vor benefi- 

cia aproape 1300 de tineri specia- 
lişti.

Totodată, a fost redusă la 75 la 
sută norma didactică pentru un sa-
lariu de funcţie în primii trei ani de 
activitate pedagogică a cadrelor di-
dactice-tineri specialişti, în confor-
mitate cu prevederile Codului edu-
caţiei. Pentru anul curent, în acest 
scop urmează a fi alocate 18,3 mln. 
de lei.

Ion MOLDOVANU,
i.moldovanu@vocea.md

„Intervenim acolo unde statul 
nu îşi exercită pe deplin obligaţiile”

Faceți alegerea corectă! Abonați-vă la “Vocea poporului“!
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Moldova trece 
la ora de vară

În noaptea de sâmbătă, 
25 martie, spre duminică,  
26 martie, ora 3:00 va deve-
ni ora 4:00, iar 26 martie va 
fi cea mai scurtă zi din an. 
Trecerea la ora oficială de 
vară se face astfel la câteva 
zile de la instalarea primăve-
rii astronomice (20 martie). 

Pe 25 martie, 
va fi marcată 
Ora Planetei
(Earth Hour 60+);
pe 27 martie, 
se consemnează 
Ziua Internațională 
a Teatrului.

p.4

p.6

p.9

Foto: Nicu Bînzari


