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Actual

Cât costă  
crearea unui  
loc de muncă
Crearea de locuri de mun-
că bine plătite este o pro-
blemă pentru ţara noastră, 
iar dacă aceasta ar fi rezol-
vată, mulți tineri ar rămâne 
acasă şi chiar ar reveni din 
străinătate. 

Liste de verificare 
pe domenii ce cad 
sub incidenţa 
controlului  
de stat 
Mai multe persoane au so-
licitat, în ultimul timp, de la 
sindicate asistenţă privind 
aspectele verificate în ca-
drul controalelor efectuate 
în domeniul relaţiilor de 
muncă de Inspectoratul de 
Stat al Muncii.  

Sfaturile  
economistului  
și ale avocatului

Legea privind 
egalitatea  
de şanse, aplicată 
uneori formal
Deşi în Republica Moldova 
există o lege privind asi-
gurarea egalităţii de şan-
se dintre bărbaţi şi femei, 
uneori prevederile legii se 
aplică formal.

Consiliul Educațional al CNSM 
a trasat repere în activitățile sale

Sindicatele din sănătate, în dialog 
continuu cu ministerul de resort
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Pe 24 februarie avem șansa de a-i alege pe cei mai demni oameni 
care se gândesc sincer la soarta poporului 

Duminica Luminată în popor este 
cunoscută şi ca Duminica Sfântului 
Apostol Toma. Este duminica tutu-
ror necredincioşilor. E ziua în care 
Sfântului Apostol Toma i se risipesc 
îndoielile privind Învierea Mântuito-
rului Iisus Hristos. 

Învierea Domnului a fost pusă la 
îndoială de apostolul Toma, rămas 
în religie ca „Necredinciosul“. Toma 

nu fusese alături de ceilalţi apostoli 
atunci când Hristos a venit în mij-
locul lor, după Învierea Sa, astfel că 
întâmpinase cu scepticism relatările 
lor. În prima duminică de după Paşti, 
Iisus a venit din nou printre apos-
toli, printre oameni, vrând să spul-
bere orice urmă de îndoială care se 
cuibărise până şi în inimile celor care 
crezuseră în El.

Am adus exemplul cu Dumini-
ca Sfântului Apostol Toma, pe care 
creștinii îl sărbătoresc în prima 
Duminică după Paște, deoarece și 

pentru noi, cetățenii acestei minu-
nate țări, pe 24 februarie va fi o Zi 
Luminoasă, decisivă, când va trebui 
să alegem neghina din grâu, când 
vom vota viitorul țării de care ne-am 
legat destinul nostru și al copiilor 
noștri. Iar pentru a face o alegere pe 
potrivă este important să nu fim în 
pielea lui Toma Necredinciosul. Tre-
buie să scăpăm de neîncrederea pe 
care o avem unii față de alții și să 
ieșim cu toții la vot cu încrederea că 
de fiecare vot depinde viitorul Re-
publicii Moldova. Să fim cu mintea 

trează, să alegem cu discernământ, 
fiindcă o facem doar o dată la patru 
ani. Istoria creștinismului ne învață 
că Fiul Domnului i-a întors credința 
lui Toma Necredinciosul, dar cine îi 
va lumina de data aceasta pe mol-
doveni, care  de-a lungul anilor și-au 
lăsat soarta la voia întâmplării, cine 
le va întoarce credința? 

Pe 24 februarie, avem șansa de  
a-i alege pe cei mai buni dintre noi, 
pe cei mai demni oameni care se 
gândesc sincer la soarta acestui po-
por, care merită o viață mai bună. 

Ziua în care vom decide 
în ce fel de țară vrem să trăim

Anatol FIȘER,
a.fiser@vocea.md
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