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ZIAR NAŢIONAL

Femeile de la sat, mai împovărate 
decât cele de la oraș

Șase din zece femei sunt angajate la stat sau la patron, iar patru muncesc 
pe cont propriu sau sunt casnice

În spatele unei imagini frumoa-
se pe care o avem despre viața de 
la țară se ascunde o realitate dură. 
Populația rurală continuă să ră-
mână dezavantajată din punct de 
vedere profesional, economic și 
social, cum ar fi accesul la servicii 
ce țin de alimentarea cu apă și de 
canalizare, la infrastructură moder-

nă, lipsa asistenței medicale califi-
cate etc. Situația este și mai dificilă 
atunci când vine vorba de femeile 
din mediul rural. 

Potrivit unor date oferite de Bi-
roul Național de Statistică, PNUD 
Moldova și UN Women Moldova, 
care au analizat profilul femeilor 
din mediu rural din Moldova, aces-
tea au vârsta medie de 39 de ani, 
iar speranța medie de viață este de 
74 de ani. Potrivit acelorași date, 
la 100 de femei de vârstă aptă de 

muncă revin 70 de femei vârstnice. 
Acestea suferă de două ori mai 

des de boli cronice decât femei-
le din mediul urban, precum ar fi 
afecțiuni osteoarticulare, boli ale 
sistemului nervos, tumori, care 
necesită tratament continuu. O 
treime din ele renunță la vizita la 
medic, fiecare a patra dintre aces-
tea din cauza lipsei de bani. De 
asemenea, fiecare a zecea femeie 
nu dispune de poliță de asigurare. 
Cele mai afectate de sărăcie sunt 
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Actual

Pregătirea  
formatorilor  
sindicali
În perioada 17-19 octombrie, 
25 de lideri și activiști sindicali 
din cadrul Federației Sindica-
le „Sănătatea” au participat la 
sesiunea a III-a a Programului 
„Formare de Formatori”. 

Eliminarea  
factorilor de risc 
de la locurile  
de muncă
Liderii sindicali împreună cu 
administraţiile întreprinde-
rilor manifestă un interes în 
creştere faţă de măsurările 
instrumentale efectuate de 
experţii Laboratorului pentru 
controlul factorilor de risc.

Sindicatele,  
împotriva  
reducerilor  
de cadre 
Sindicatele din silvicultură 
anunță că ar putea ieşi la pro-
teste din cauza reducerilor de 
cadre care ar urma să aibă loc 
în urma reorganizării.

Femeile de la sate, cele mai 
rezistente dintre pământeni

Au fost desemnați cei mai buni 
lucrători poștali din țară
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2018 - Anul contractului colectiv de muncă declarat de sindicate

sătencele care trăiesc preponde-
rent din pensie. 

Nici la capitolul educație situația 
nu este mai bună: 34,5% dintre fe-
meile de la sate nu au studii prima-
re. Șase din 10 femei sunt angajate 
la stat sau la patron și patru lu-
crează pe cont propriu. Astfel, din 
10 femei ocupate din mediul rural, 
cinci muncesc în agricultură, trei în 
administrația publică, învățământ, 
sănătate și câte una în industrie, 
comerț și servicii.

Galina MUNTEANU,
g.munteanu@vocea.md
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Pe 19 octombrie 
se consemnează 
Ziua Juristului; 
pe 20 octombrie 
este Ziua Mondială 
a Statisticii 
și Ziua Profesională 
a Statisticianului.
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