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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA Mii de salariați au de suferit 

din cauza unor lacune în sistem
Relații profesioniste între sindicate 
și Ministerul Educației 
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Actual

Oportunităţi  
europene pentru 
exercitarea  
profesiei 
Agenţii economici care an-
gajează persoane vulnera-
bile sub aspect social şi cre-
ează locuri de muncă pentru 
acestea pot obţine subvenţii 
de la stat. 

Consecinţe  
ale reformei  
controlului de stat 
CNSM solicită modificarea 
legislației naționale în ve-
derea plasării sistemului de 
inspecție a muncii sub con-
trolul unei autorități centra-
le şi aplicarea legislației în 
conformitate cu Convențiile 
OIM.

Sfaturile  
economistului  
și ale avocatului

Pe 27 august este 
Ziua Independenței 
Republicii Moldova; 
pe 31 august – 
Sărbătoarea  
„Limba Noastră”; 
pe 1 septembrie – 
Ziua cunoștințelor; 
pe 3 septembrie - 
Ziua Armatei Naționale;  
pe 4 septembrie – 
Ziua lucrătorului vamal.
În prima duminică 
a lunii septembrie 
este Ziua lucrătorului 
din sistemul gaze.

Pregătirile de școală, pe ultima sută de metri: emoții și „topire” a economiilor 

Unu septembrie bate la ușă. Dacă 
pentru elevi această zi e prilej de 
bucurie, de reîntâlnire cu profesorii, 
cu colegii, pentru părinți, începutul 
anului școlar e o provocare de a face 
față unor cheltuieli suplimentare. 

În capitală, dar și în alte localități, 
au fost deschise târguri școlare, 
unde un elev poate fi echipat cu tot 
de ce are nevoie pentru școală. Unii 
părinți se revoltă însă că vânzătorii 

au umflat prețurile în ajunul noului 
an școlar, ceea ce îi obligă să scoa-
tă din buzunar sume impunătoare 
de bani. Bugetul familiei e „subțiat” 
substanțial de îmbrăcăminte, încăl-
țăminte, dar și de ghiozdan. 

Primul lucru ce sare în ochi, ca-
re-l reprezintă pe elev, este unifor-
ma școlară. Prețul acesteia variază 
în funcție de model și de calitatea 
stofei. Cea mai ieftină uniformă 
poate costa între 500 și 1000 de lei. 
Pentru cei cu pretenții mai mari, 
aceasta poate depăși prețul de 1500 
de lei. Pantofii, atât pentru fete, cât 

și pentru băieţi, trebuie neapărat 
incluși în devizul de cheltuieli. Pen-
tru încălțăminte, bugetul familiei 
mai scade cu circa 500 și 700 de lei 
dacă sunt din piele presată. Cea din 
piele naturală ajunge la 1500 de lei.  

Ghiozdanul rămâne o achiziție 
indispensabilă pentru noul an 
școlar. Pretențiile copiilor îi costă pe 
părinți de la 300 de lei în sus. Totul 
în funcție de desenele imprimate pe 
acesta, dar și de calitatea materialu-
lui din care este confecționat. 

De la vestimentație trecem ușor 
spre uneltele de lucru ale elevilor, 

adică rechizitele școlare. Sunt și ele 
destul de costisitoare. Deși părinții 
consideră că rechizitele trebuie să fie 
cele mai simple, copiii se rețin minu-
te bune în fața tejghelei, alegându-
le pe cele mai colorate și mai sofisti-
cate. Rechizitele unui copil de clasa 
I costă cel puțin 300 de lei. Pentru 
elevii din clasele mai mari, cheltu-
ielile cresc. Nu am pomenit de uni-
forma și încălțămintea de sport, care 
pot ajunge la 2000 de lei. Totuși, în 
varianta cea mai simplă, un părinte 
are nevoie de cel puțin 4000 de lei 
pentru a trimite un copil la școală. 

Cât ne costă începutul noului an 
de studii pentru un elev

Natalia HADÂRCĂ,
n.hadarca@vocea.md

Numărul următor al ziarului 
„Vocea poporului” va apărea 
pe 6 septembrie a.c.
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