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Faceți alegerea corectă! Abonați-vă la “Vocea poporului“!

p.2 „Sindindcomservice” pledează 
pentru sancţiuni drastice p.4
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ZIAR NAŢIONAL

Actual

Guvernul  
a reacționat la un 
material din VP

Facultatea nu mai 
are prestigiul  
de cândva

Sindicatele  
nu sunt un moft,  
ci o necesitate 

AVIZ!
Redacţia ziarului  „Vocea 
poporului” continuă să 
primească lucrări pentru 
concursul național de de-
sen al copiilor cu generi-
cul „Nu-mi fura copilă-
ria!”, în cadrul proiectului 
„Să schimbăm atitudinea 
față de munca copiilor”. 
Bilanțul Concursului de 
desen anunţat se va des-
făşura la 29 septembrie 
2017.  Concursul este la a 
IV-a ediție. Despre ora la 
care va începe bilanțul vă 
vom informa suplimen-
tar în numerele viitoare.

Redacția VP

Ajunşi la vârsta de pensie, 
minerii îşi cer privilegiile promise

Am acceptat să muncesc în condiţii atât de grele pentru că ştiam 
că voi ieşi mai devreme la pensie

Cei mai mulţi dintre minerii din 
ţara noastră sunt la o vârstă care, 
până nu demult, le-ar fi permis 
să-şi facă deja planuri legate de 
odihna binemeritată şi de o bă-
trâneţe asigurată. Tinerii nu mai 
vin de ani buni să muncească în 
subteran, iar angajatorii speră să-i 
atragă, inclusiv prin intermediul 
dreptului la pensii privilegiate.

Mulți dintre salariaţii de la 
Mina „Magia pietrei” din Cricova 
au ajuns prizonieri ai reformei sis-
temului de pensii, promovată re-
cent de Guvern. Cu ani în urmă, 
se angajau să muncească în sub-
teran, având dreptul asigurat la o 
pensie în condiţii avantajoase.

Unii dintre ei sunt trecuţi de  
50 de ani şi încă mai speră că 
dreptatea va triumfa pentru ei. Or, 
după ani grei de muncă, în care au 
ridicat zilnic chiar şi peste 10 tone 

de piatră de persoană, se plâng că 
nu le ajung forţe nici pentru a-şi 
câştiga pâinea azi, nu încă şi zeci 
de ani înainte. 

Reprezentanţii Federaţiei „Sin-
dicons” susţin că, la etapa con-
sultării publice a noului sistem de 
pensii, responsabilii de la Guvern 
au promis că nu vor anula privi-
legiile minerilor, dar nu s-au ţinut 
de cuvânt. 

Factorii ministeriali au anun-
ţat ulterior că vor elabora o nouă 

listă de lucrări şi profesii care  
oferă dreptul la pensie în condi-
ţii avantajoase. De luni bune însă  
lucrurile nu s-au mai mişcat din 
loc.     

Acest drept al minerilor va fi 
promovat de acum încolo şi de 
membrii Consiliului de tineret din 
cadrul „Sindicons”. Ei au efectuat, 
zilele trecute, o vizită la mina din 
Cricova şi au văzut cu ochii lor cât 
de grele sunt condiţiile de muncă 
din subteran. 

Ion MOLDOVANU,
i.moldovanu@vocea.md
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Pe 19 septembrie 
se consemnează Ziua 
lucrătorului aviației civile;
a treia sâmbătă 
e Ziua lucrătorului 
din silvicultură; 
a treia duminică - 
Ziua lucrătorului 
din sfera protecției 
sociale a populației.


