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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

Actual

Transformări  
ce ne încurajează  
și ne dau speranță 
Președinții sindicatelor de 
ramură din raionul Rezina 
s-au întrunit recent într-o 
ședință de lucru unde au 
discutat despre planul de 
activitate pentru anul  2019, 
situația din organizațiile 
primare, precum și despre 
abonarea sindicatelor la 
publicația periodică „Vocea 
poporului”. 

„Majorarea  
pensiilor”  
a stârnit 
nemulțumiri 
Anunțul mult așteptat de 
majorare cu 10 la sută a 
pensiilor care nu ajung la 
valoarea de 1589 de lei par 
să nu fi bucurat prea mult 
pe unii bătrâni. 

Sfaturile  
economistului  
și ale avocatului

Litigiu  
patrimonial între  
o întreprindere  
de stat și stat
Angajații de la Combinatul 
Poligrafic cer să fie lăsați 
în pace, să muncească în 
liniște și să nu fie dați afară 
din sediul care le-a aparținut 
ani de zile. Federația Sindi-
catelor din Comunicații din 
Moldova este solidară cu 
acțiunile de protest. 

Angajații de la „Moldpresa” 
continuă protestele

Dezvoltarea comitetelor sectoriale
pentru formare profesională
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Acest tip de instruire este o perspectivă bună pentru viitorul 
şcolilor profesionale

Tot mai mulţi tineri din ţară op-
tează pentru învăţământul profe-
sional dual, care prevede încadra-
rea elevilor în câmpul muncii în 
timpul studiilor. În anul curent de 
învăţământ, peste 1100 de elevi 
s-au înscris în şcoli profesiona-
le, colegii şi centre de excelenţă 
pentru a studia acest sistem. Şi 
numărul agenţilor economici care 

solicită ucenici este în creştere. 
Doar în acest an, 23 de companii 
au încheiat contracte cu institu-
ţiile de învăţământ. Un exemplu 
de succes al învăţământului dual 
îl constituie Şcoala profesională  
nr. 3 şi Şcoala profesională nr. 5
din Bălţi, în care studiază prin 
această metodă peste 100 de 
elevi. O parte dintre viitorii mun-
citori petrec trei zile pe săptămâ-
nă la companii germane, turceşti, 
italiene şi poloneze din oraş, lu-
cru pentru care sunt remuneraţi.  

Eugeniu Cibota, profesor de 
discipline tehnice la Şcoala profe-
sională nr. 5 din Bălţi, una dintre 
persoanele cheie care au elabo-
rat bazele învăţământului dual 
în ţară, a declarat că acest tip de 
instruire este singura perspectivă 
pentru viitorul şcolilor profesio-
nale. 

„În multe state din UE, elevii 
încă din clasele V-VI au o zi liberă 
pe săptămână, în care li se permi-
te să viziteze diferite întreprinderi. 
Cea mai mare problemă constă în 

faptul că unii agenţi economici 
nu sunt deschişi să investească în 
învăţământul dual, dar vor speci-
alişti, în acelaşi timp. În Germania, 
de exemplu, şcolile profesionale 
sunt practic proprietatea anga-
jatorilor. La Şcoala profesională  
nr. 5 din Bălţi, învăţământul dual 
se implementează deja de doi ani, 
astfel că 80 la sută dintre absol-
venţii instituţiei au fost angajaţi 
la întreprinderea germană „Draxl-
Maier” SRL”, a remarcat  Eugeniu 
Cibota.

Agenţii economici care investesc în 
învăţământul dual au doar de câștigat 

Elena CODREANU,
e.codreanu@vocea.md
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