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ZIAR NAŢIONAL

Ziua Internațională a Profesorilor, 
marcată cu tristețe

Un film ce impresionează până la lacrimi și care nu ar trebui arătat celor 
cu inima slabă

În fiecare an, la 5 octombrie, 
este sărbătorită Ziua Internațională 
a Profesorilor. Cu regret, probleme-
le cu care se confruntă aceștia le 
umbresc această zi. Federația Sin- 
dicală a Educației și Științei a ținut 
să marcheze această zi prezentând 
un film documentar ce reflectă 
situația tristă în care se află astăzi  
cadrele didactice. 

„Spre deosebire de alți ani, 
am decis să marcăm un pic altfel 
această zi. Am lansat un film do-
cumentar realizat despre și pentru 
pedagogi. Filmul, intitulat „Scri-
soare de la învățători”, are meni-
rea să sensibilizeze opinia publică 
și să ajungă la urechile celor care 
iau decizii, pentru a-i îndrepta cu 
ochii spre noi, pedagogii”, a spus, 
în cadrul evenimentului de lan-
sare a filmului, Nadejda Lavric, 
vicepreședintă a FSEȘ.

Problema cea mai dureroasă din 

sistem este motivarea slabă a ca-
drelor didactice de a veni și a lucra 
aici. Salariile mici și condițiile grele 
de muncă nu sunt prea atractive. 
Actualmente, peste 40 la sută din 
profesori sunt pensionari. În fiecare 
an, sistemul mai are nevoie de circa 
două mii de cadre didactice pentru 
a activa normal. În anul trecut, din 
cei 1250 de absolvenți care au fost 
repartizați la muncă de Ministerul 
Educației, către 1 octombrie au 
rămas în școli doar 284 de cadre 
didactice tinere. Motivul de bază 

rămâne același – salariul derizoriu, 
lipsa unei locuințe etc. Actualmen-
te, salariul mediu al unui profesor 
este de aproximativ 4000 de lei.

Pentru a se face auziți, la începu-
tul anului curent, pedagogii au ieșit 
în stradă și au cerut majorarea sala-
riilor cu 50 la sută, a indemnizației 
unice pentru tinerii specialiști, re-
calcularea anuală a cuantumului 
pentru angajații din învățământ 
care au atins vârsta de pensionare, 
dar și majorarea burselor de studii 
cu 20 la sută. 

Galina MUNTEANU,
g.munteanu@vocea.md
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Pe 7 octombrie, 
este Ziua Internațională 
a Muncii Decente; 
pe 7-8 octombrie, 
va avea loc Ziua 
Națională a Vinului; 
la 9 octombrie, 
se consemnează 
Ziua Mondială a Poștei.

AVIZ
Pe 12 octombrie curent, 
va avea loc Târgul locuri-
lor de muncă din Chiși-
nău, în incinta Centrului 
de Cultură şi Istorie Milita-
ră (Casa Armatei) din capi-
tală, str. Tighina nr. 47. În 
perioada 12-18 octombrie, 
se va desfășura Târgul on-
line „Locuri de muncă în 
Chișinău”, evenimente or-
ganizate de ANOFM.

Sindicatele  
sunt împotriva 
adoptării unui 
nou Cod al muncii

Tertipuri  
de achitare a  
„salariilor în plic” 
și de păgubire  
a lucrătorilor

Primul campus 
sindical pentru  
tinerii din  
R. Moldova
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