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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

Actual

Promovarea  
convenţiei  
colective  
la întreprinderile 
din construcţii
Care sunt semnalele lega-
te de aplicarea Convenţiei 
colective, la două luni de 
la semnarea acestui docu-
ment? La această întrebare 
și la altele răspunde Victor 
Talmaci, preşedintele Fede-
raţiei „Sindicons”.

Subvenţii  
pentru angajarea  
şomerilor
Agenţii economici pot de-
pune deja cereri pentru sub-
venţiile destinate celor care 
angajează şomeri care se în- 
cadrează în categoriile de 
persoane vulnerabile.

Salarii mai mari 
pentru directorii 
instituțiilor  
de învățământ 
Veste bună pentru directorii 
de grădinițe, școli și cole-
gii. Aceștia vor primi salarii 
mai mari, în medie cu 1000-
1200 de lei. Sindicaliștii din 
educație salută decizia Gu-
vernului și așteaptă să fie 
acceptate  și alte propuneri 
înaintate de ei.

Profesorii de pe ambele maluri 
ale Prutului doresc să colaboreze

Instituţii unde arta și sindicalismul 
merg mână în mână
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Scăderea natalităţii este cauzată de migraţia masivă din ultimii ani, 
dar şi de situaţia economică instabilă

Mulți moldoveni aleg calea 
străinătății, în căutarea unei vieți 
mai bune. Emigrează profesori, 
medici, ingineri, familii întregi cu 
copii. Doar astfel, părinții cred că 
le vor putea asigura copiilor lor un 
viitor mai bun. 

Anul 2019 a fost declarat „Anul 
familiei” și urmează să fie realiza-
te de către autorități mai multe 

acțiuni în sprijinul familiilor. Chiar 
dacă statul vrea să-i țină acasă, 
moldovenii preferă să îşi creeze 
un viitor în afara ţării, unde salari-
ile sunt mai mari, iar condiţiile de 
viaţă la un nivel mai înalt. Spre re-
gret, alături de emigrarea acestora 
în alte țări, se regăsesc și alte pro-
bleme care fac ca instituția familiei 
să-și piardă din însemnătatea pe 
care o avea cândva. 

Potrivit datelor statistice, în 
anul 2017, din cele 20 de mii de 
cupluri care au decis să-și lega-

lizeze relația, cu circa două mii 
mai puține decât în 2016, 9000 
au divorțat. Motivele sunt diverse, 
spun psihologii. 

„Unul dintre motive ar fi că cu-
plurile nu se mai înțeleg. Alt motiv 
ar fi imaturitatea partenerilor în 
momentul în care se căsătoresc, 
nivelurile de educație și studii di-
ferite, discrepanța dintre scopuri  
și aspirații și chiar incompatibi-
litatea sexuală. O cauză majoră 
care conduce la divorț este atât 
neputința de a concepe un copil, 

din diverse motive, fie medicale 
sau psihoemoționale, cât și impli-
carea părinților sau a unor terțe 
persoane în viața cuplului”, a spus 
psihologul Cristina Costov.

Potrivit dаtelor Serviciului Stării 
Civile, durаtа medie а unei căsăto-
rii este de şаse аni. 

Alarmant este și faptul că, de 
la un an la altul, se nasc tot mai 
puțini copii. În 2017, au venit pe 
lume cu 4.500 de copii mai puţini 
decât în 2016. 

Anul familiei, cu tot mai puține
„celule de bază ale societății” 

Galina MUNTEANU,
g.munteanu@vocea.md
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Pe 15 februarie 
este Ziua comemorării 
celor căzuți în războiul 
din Afganistan.
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