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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA Angajatorii și sindicatele 

au nevoie de sprijin reciproc
Angajaţii gospodăriilor comunale 
ar putea primi lefuri mai mari
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Actual

Liceul Teoretic 
„Evrica” a împlinit 
30 de ani  
de activitate
Liceul Teoretic „Evrica” din 
oraşul Râbniţa, una dintre 
cele opt şcoli cu predare în 
română din stânga Nistru-
lui, serbează treizeci de ani 
de activitate. La liceu este o 
organizaţie sindicală activă, 
care caută insistent soluţii 
pentru problemele cu care se 
confruntă salariaţii.

Modificare a mai 
multor articole  
din Codul muncii
Un proiect de modificare a 
mai multor articole din Co-
dul muncii a fost elaborat 
în cadrul unui grup de lucru 
tripartit înființat sub egida 
Ministerului Sănătății, Muncii 
și Protecției Sociale. 

Sfaturile  
economistului și 
ale avocatului

Odihnă ca la carte 
pentru copiii  
de la „Brânduşa”
Ultimele zile ale vacanţei de 
vară au fost o surpriză pen-
tru copiii aflaţi în dificultate, 
educați la Centrul de Plasa-
ment „Brânduşa” din oraşul 
Hânceşti. 

Pe 9 septembrie 
este Ziua lucrătorilor 
din organele 
securității statului.

În comparație cu situația din anul trecut, în acest an sunt mai multe 
dificultăți în sistemul educațional

Săptămâna aceasta a debutat 
noul an școlar 2019–2020 și, oda-
tă cu aceasta, ne confruntăm cu 
aceleași „tradiționale neajunsuri”. 
Lipsa cadrelor didactice, salariul 
mizer, dar și carențele pe care le-
au semnalat de nenumărate ori 
membrii de sindicat din educație  
în noua lege privind sistemul uni-

tar de salarizare în sectorul buge-
tar. 

Recent, sindicaliștii din educație 
au avut o întrevedere cu Liliana 
Nicolaescu-Onofrei, noua ministră 
a Educației, care le-a dat asigurări 
că toate problemele semnalate vor 
fi soluționate, dar pentru asta este 
nevoie de puțin timp, de unitate 
și responsabilitate a fiecărei parți 
componente cu drept decizional 
din sistemul educației. 

„Deciziile nu ne aparțin nouă. Noi 

suntem obligați să sesizăm proble-
mele, să le aducem la cunoștința 
Guvernului, a altor responsabili. 
Mă refer aici în special la carențele 
pe care le-am semnalat în Legea 
privind sistemul unitar de salariza-
re în sectorul bugetar. Este o lege 
bună, necesară, majorările salaria-
le demult trebuiau să se producă, 
dar există o mică discrepanță între 
retorica politicienilor, care anunță 
cifre îmbucurătoare, dătătoare de 
speranțe, și realitatea tristă, care 

ne determină să cerem cel puțin 
revizuirea unor momente care ge-
nerează inechitate. Trebuie să spu-
nem că lista problemelor este mai 
mare decât cea a soluțiilor. Dacă e 
să facem o comparație cu situația 
din anul trecut, în acest an sunt și 
mai multe dificultăți în sistemul 
educațional”, a relevat, pentru zia-
rul „Vocea poporului”, președintele 
Federației Sindicale a Educației și 
Științei (FSEȘ), Ghenadie Donos. 

Instituțiile de învățământ mai așteaptă 
soluții de la factorii de decizie

Galina MUNTEANU,
g.munteanu@vocea.md
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