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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA Femeile din mediul rural 

au nevoie de protecție
Angajații din sectorul energetic, 
instruiți cum să prevină accidentele 
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Actual

Reglementarea 
unei forme  
moderne de sclavie
Sindicatele și-au expus po-
ziția privitor la propunerea 
reglementării în legislația na- 
țională a leasingului de per-
sonal, pentru care mediul de 
afaceri din Republica Mol-
dova face lobby insistent 
prin intermediul Consiliului 
Economic de pe lângă prim- 
ministru.

Sistemul de pensii, 
după trei ani  
de reformă, rămâne 
a fi inechitabil 
Fundația Friedrich Ebert (FES) 
și WatchDog.MD au prezen-
tat recent, în cadrul unei dez-
bateri publice, studiul „Sis-
temul de pensii în Republica 
Moldova: analiza progresului 
reformei”. Studiul a scos în 
evidență progresul, dar și 
carențele reformei sistemului 
de pensii.

Creşterea  
economică  
în condiţiile  
globalizării 
Institutul Național de Cerce-
tări Economice  a găzduit cea 
de-a XIV-a ediţie a Conferinţei 
Internaţionale Ştiinţifico–Prac-
tice „Creşterea economică în 
condiţiile globalizării: bunăs-
tare și incluziune socială”. 

La Școala profesională nr.10 au trecut prin această formă de studii 
peste 40 de elevi

După absolvirea liceului, tot mai 
mulți tineri aleg profesia de jurist 
sau economist, pentru că acestea 
ar fi prestigioase sau la modă. În 
același timp, piața forței de muncă 
are nevoie de tot mai mulți ingi-
neri sau muncitori calificați. Pentru 
o încadrare mai ușoară în câmpul 
muncii, în susținerea elevilor și 
a studenților, vine învățământul 
dual. 

Această formă de învățământ se 
implementează la Școala profesi-
onală nr.10 din Chișinău din 2017. 
Teoriei îi revin 30 la sută, iar practi-
cii – 70 la sută din totalul număru-
lui de ore. În timpul lecțiilor practi-
ce, elevii încadrați în învățământul 
dual beneficiază de salariu de 
ucenicie. Și asta pe lângă bursă și 
prânzul gratuit, care i se oferă tâ-
nărului specialist în instituția de 
învățământ. 

O echipă de la Confederația 
Națională a Sindicatelor din Mol-
dova a efectuat, în săptămâna 

curentă, o vizită de lucru la o în-
treprindere din capitală cu capital 
american, unde câțiva elevi ai Școlii 
profesionale nr.10 efectuează orele 
practice. Din echipa care a vizitat 
întreprinderea „Aileron-M” au fă-
cut  parte Vasile Patrașcu, consi-
lierul președintelui CNSM, Sergiu 
Iurcu, șef adjunct al  Departamen-
tului protecție social-economi-
că din cadrul CNSM, Iurie Pleșco, 
președintele Federației Sindicate-
lor „SindRăutMaș”, Efim Bajureanu, 
președintele comitetului sindical 
de la SA „Moldovahidromaș”. 

Întreprinderea „Aileron-M” exe-
cută forme de injectare, produce 
utilaje de ștanțare, se ocupă de pre-
lucrarea mecanică exactă. Dacă ar 
fi să utilizăm un limbaj mai simplu, 
aici se produc piese din inox pentru 
brichete de aprins țigări, care ulte-
rior sunt asamblate în SUA.  

„Un impediment în procesul de 
învățământ este faptul că lipsește 
literatura de specialitate în limba 
română”, ne spune Victor Leahom-
schi, profesor-maistru la Școala 
profesională nr.10. 

O pistă de lansare pentru tinerii 
din țară, învățământul dual

Elena CODREANU,
e.codreanu@vocea.md
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Pe 19 octombrie 
este Ziua juristului; 
pe 20 octombrie – 
Ziua Mondială 
a statisticii 
și Ziua profesională 
a statisticianului.   
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