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ZIAR NAŢIONAL

„Tinerii NEET” din ţară, mai mulţi 
decât media în Europa  

Alarmant! Fiecare al treilea tânăr între 15-29 ani din Republica Moldova  
nu lucrează și nici nu învață 

Date recente ale Biroului Naţional 
de Statistică arată că aproape o tre-
ime din populaţia tânără de vârsta 
între 15-29 ani (29,3%) nu este cu-
prinsă nici în procesul de educație, 
nici în câmpul muncii.  „Tinerii NEET” 
(„Not in Education, Employment or 
Training”) renunţă la ideea de a-şi 

continua studiile din cauza sărăciei, 
or taxele de studii afişate de unele 
instituţii de învăţământ sunt exorbi-
tante. 

Alţi tineri nu au mers la facultate, 
după ce au văzut experienţa amară 
a colegilor lor mai mari, care, după 
absolvirea instituției, s-au pomenit 
şomeri cu diplomă sau, după cinci 
ani de studii universitare, li se pro-
puneau salarii de doar 2000-3000 
de lei. La polul opus se situează ti-

nerii care nu vor să înveţe şi nici nu 
vor să lucreze, pentru că au rude 
care le trimit euro sau dolari de pes-
te hotare.     

La nivelul statelor Uniunii Euro-
pene, media indicatorului NEET este 
de 13%, cu cel mai ridicat nivel în 
Italia (de 22,2%) şi Bulgaria (21,6%). 
Cel mai scăzut indicator NEET se în-
registrează  în Luxemburg, unde ni-
velul este de 5%, şi în Olanda, unde 
doar  5,1% dintre tineri nu învaţă şi 
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Actual

Economia subterană  
prejudiciază statul de 
miliarde de lei anual
Sindicatele de nenumărate 
ori au tras semnale de alarmă 
despre amploarea economiei 
informale în R. Moldova și 
impactul acesteia asupra bu-
năstării populației.

Lipsă de cadre  
didactice vs.  
solicitări de creştere  
a salariilor 
Sindicaliştii propun ca, pe 
lângă majorarea cu 7,99% a 
salariilor, să fie stabilit şi un 
supliment la salariul pedago-
gilor în mărime de cel puţin 
3600 de lei anual. 

Arborele „Moldova”, 
plantat la Festivalul 
internațional  
al copiilor
Republica Moldova şi Turcia 
sunt două țări care depun 
eforturi în punerea în valoare 
a mişcării sindicaliste.

Contractele colective de muncă, 
o prioritate pentru „Sindindcomservice” 

La taberele de odihnă ale sindicatelor, 
copiii sunt în siguranță
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2018 - Anul contractului colectiv de muncă declarat de sindicate

nici nu lucrează. În România, 17 la 
sută dintre tineri nu învaţă şi nici nu 
lucrează, fiind de aproape două ori 
mai puţini decât cei din R. Moldova.  

Probleme cu care se confruntă 
tinerii au fost abordate de membrii 
Comisiei de Tineret a Confederației 
Naționale a Sindicatelor din Mol-
dova, care s-au reunit recent la o 
şedinţă, desfăşurată cu prilejul Zilei 
Internaționale a Tineretului, marcată 
anual pe 12 august. 

Elena CODREANU,
e.codreanu@vocea.md
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În a treia duminică
a lunii august, 
se sărbătorește 
Ziua Minerului.

Aviz
Potrivit unui proiect de hotă-
râre de Guvern, zilele 28, 29  
și 30 august curent ar pu-
tea fi considerate de odihnă 
pentru bugetari, iar zilele de 
sâmbătă, 8 și 29 septembrie, 
precum și 27 octombrie 2018, 
vor fi declarate lucrătoare. 
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