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ZIAR NAŢIONAL

Învăţământul dual, colac de salvare 
pentru economia naţională 

Fără muncitori calificaţi nu este posibilă dezvoltarea economiei 
şi a ţării în întregime

Pregătirea cadrelor muncitoreşti 
prin metoda instruirii duale, imple-
mentată în parteneriat de şcolile 
profesional tehnice şi unităţile eco-
nomice, ar putea scoate din impas 
economia naţională şi da un impuls 
pentru dezvoltarea ţării. 

Este una din concluziile la care 
au ajuns membrii Comitetului Con-

federal al CNSM în cadrul unei vizi-
te recente de documentare asupra 
practicii de formare profesională 
prin învăţământ dual de la Şcoala 
Profesională din Orhei.

În opinia lui Petru Chiriac, vice-
preşedinte al CNSM, învăţământul 
dual permite obţinerea unor califi-
cări profesionale înalte. De aceea, 
sindicatele de ramură pot şi trebuie 
să contribuie, în conlucrare cu şco-
lile profesional tehnice şi agenţii 
economici, la implementarea pe 

larg a acestui nou tip de învăţă-
mânt. 

Pe lângă faptul că le permite ele-
vilor să-şi dea seama din start dacă 
şi-au ales corect meseria, învăţă-
mântul dual le oferă şi posibilitatea 
de a câştiga bani odată cu desfă-
şurarea practicii de producere, a 
remarcat Sergiu Munteanu, direc-
torul Şcolii Profesionale din Orhei. 
Evaluările făcute au arătat că unii 
elevi deja din al doilea semestru de 
studii demonstrează că sunt capa-

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

Actual

Singura  
crescătorie de cai 
din ţară, fără piaţă 
de desfacere
Pentru a reanima ferma, care 
este una de stat, directorul 
unităţii, Constantin Cheleş, 
are şi un plan care prevede 
crearea unui complex turistic 
şi de întremare a sănătăţii.

Importanța  
Contractului  
individual  
de muncă
Sindicaliști, manageri de in- 
stituții de învățământ din 
raionul Rezina au fost famili-
arizați cu rolul contractului 
individual de muncă, precum 
și despre stabilirea și înceta-
rea raporturilor de muncă. 

Salariaţii care 
practică sportul  
au dispoziţie  
bună la serviciu
Prin desfăşurarea spartachi-
adelor, sindicatele doresc să 
atragă salariaţii în practicarea 
permanentă a sportului, care 
este un mijloc de fortificare 
a sănătăţii şi de profilaxie a 
bolilor profesionale.

Provocări și tendințe ale mișcării 
sindicale în lumea modernă 

Tinerii lideri sindicali nou aleși 
au făcut schimb de experiență 
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2018 - Anul contractului colectiv de muncă declarat de sindicate

bili să lucreze la strung şi să câştige, 
treptat, şi anumite sume de bani. 

În conlucrare cu agenţii eco-
nomici din teritoriu, Şcoala Pro-
fesională din Orhei a înmatriculat 
în 2016, pentru prima dată, 22 de 
elevi, care au fost repartizaţi pe la 
întreprinderi pentru formare dua-
lă – 70 la sută din timpul de studii 
la locul de muncă şi 30 la sută – în 
instituţia de învăţământ. În prezent, 
instituţia în cauză dispune de cinci 
grupe cu instruire duală. 

Ion MOLDOVANU,
i.moldovanu@vocea.md
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Pe 22 septembrie, 
se sărbătorește 
Ziua fără transport; 
pe 27 septembrie – 
Ziua Mondială 
a Turismului.
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