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ZIAR NAŢIONAL

Sindicaliştii din învăţământ trag 
în continuare semnale de alarmă

Tinerii specialiști trebuie susținuți, material și moral, dacă vrem să avem 
o societate instruită

Reforme fragmentare, finanţa-
re deficitară, salarizare derizorie şi 
exodul masiv al cadrelor didactice 
sunt doar câteva dintre probleme-
le de care continuă să se plângă 
profesorii, vocalizate şi la şedinţa 
Consiliului General al Federaţiei 
Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei, care 
a avut loc în una din zilele trecute. 

Pe lângă conducerea FSEŞ, a 
preşedintelui Confederaţiei Naţi-
onale a Sindicatelor  din Moldova 
(CNSM), Oleg Budza, la şedinţă a 
participat şi secretarul general de 
stat al Ministerului Educaţiei, Cul-
turii şi Cercetării, Igor Şarov, dar 
şi reprezentanţi de la Ministerul 
Finanţelor.

Cei prezenţi au trecut în re-
vistă problemele cu care se con-
fruntă cadrele didactice tinere din 
țară, probleme care, de altfel, au 

fost remarcate şi după realizarea  
Proiectului „Cadrele didactice ti-
nere – oportunități, drepturi și 
garanții”.  

Șefa sectorului instituții preu-
niversitare, Serafima Țurcan, dar 
și șefa sectorului instituții univer-
sitare și științifice din cadrul FSEȘ, 
Ana Arnaut, i-au informat pe cei 
prezenți despre măsurile care au 
fost luate și acțiunile desfășurate 
pe durata realizării proiectului, 
recomandările și concluziile care 

trebuie trase de urgență pentru a 
redresa situația din domeniu. 

Concomitent, în cadrul realizării 
proiectului respectiv au fost men-
ționate și unele probleme a căror 
soluționare cere o implicare spori-
tă și din partea administrațiilor pu-
blice locale, a organelor sindicale. 
Acestea țin de asigurarea tinerilor 
cu spațiu locativ, servicii comuna-
le, dotarea cu materiale didactice, 
tehnologii informaționale etc. 

Galina MUNTEANU,
g.munteanu@vocea.md
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PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

Actual

Un muzeu  
al sindicatelor  
va fi creat  
în viitorul apropiat 
în ţara noastră
Crearea acestui muzeu are 
scopul de a informa publi-
cul larg despre apariţia pri-
melor organizaţii sindicale 
şi de a prezenta mărturii 
despre evoluţia lor... 

Amenzi pentru 
munca fără forme 
legale aplicate şi 
persoanelor fizice  
Lucrătorii care acceptă să 
muncească „la negru” riscă 
amenzi de la 3500 până la 
6000 de lei, conform unor 
modificări introduse în Co-
dul contravenţional... 

Companiile  
străine sunt mai 
productive și oferă 
salarii mai mari
Potrivit unui studiu, com-
paniile cu investiții străine 
directe sunt cu 71 la sută 
mai productive și oferă sa-
larii mai mari decât firmele 
autohtone…

Principalele acte de politici bugetare, 
aprobate de partenerii sociali

FSCM a făcut bilanțul activității 
sindicale în anul 2017 
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În a patra duminică 
a lunii, se consemnează 
Ziua Lucrătorului 
din Agricultură 
și Industria 
Prelucrătoare.

p.3

p.6

p.8


