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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVAMăsuri de prevenire a răspândirii 

noului virus în sediile sindicatelor
Sute, chiar mii de roluri din viață, 
toate jucate cu brio p.5p.3

Oamenii de știință se revoltă că au rămas fără loc de muncă 
din cauza unei reforme a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării

O nouă acțiune de protest a cer-
cetătorilor de la institutele de științe 
umanistice de la Academia de Științe 
a Moldovei. Mai mulți intelectuali au 
manifestat în una din zilele trecute în 
fața Guvernului, nemulțumiți, spun 
ei, de situația dezastruoasă din do-
meniu creată din cauza unei refor-
me recente. Mai exact, în urma or-
ganizării de către Agenția Națională 

pentru Cercetări și Dezvoltare a așa-
numitelor concursuri de proiecte.

Conform prevederilor, oamenii 
de știință vor urma să activeze doar 
în bază de proiecte. Însă, ca rezultat 
al acestor concursuri, mai bine de 
jumătate dintre angajații Institutului 
de Istorie, ai Institutului Patrimoniu-
lui Cultural, filologi, filosofi, nu au 
reușit să obțină finanțare și, respec-
tiv, au rămas fără serviciu pe parcur-
sul acestui an. 

„Am venit să ne spunem dureri-
le noastre în legătură cu faptul că 

o bună parte dintre colegii noștri, 
cercetători, în urma concursului de 
proiecte, organizat de către Agenția 
Națională de Cercetare și Dezvoltare, 
nu s-au regăsit în cadrul colective-
lor, astfel circa 220 de persoane sunt 
în afara institutelor. Sperăm să fim 
auziți și ascultați, motiv pentru care 
am pregătit un demers cu revendi-
cările noastre, în care reclamăm că 
ni s-a încălcat dreptul la muncă și 
creație. Mai mult, un cercetător nu 
poate fi recalificat în două zile din-
tr-un mediu în altul și considerăm 

că, până la urmă, trebuie să fim 
ascultați, iar solicitările noastre să 
fie satisfăcute. Până acum, scrisorile 
adresate Președinției, Parlamentului, 
Guvernului, Ministerului Educației, 
Culturii și Cercetării nu au dat nici un 
rezultat”, a menționat președintele 
Sindicatului „Știința”, Oleg Chihai.

Cercetătorii științifici au venit în 
fața clădirii Guvernului cu pancarte 
pe care scria: „De potențialul  științific 
depinde viitorul țării”,  „Opriți distru-
gerea științei”, „Vreau să fiu cercetă-
tor, nu cerșetor” etc. 

Sute de cercetători de la Academie 
au ieșit să protesteze în stradă
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Pe 15 martie 
este consemnată 
Ziua internațională 
a protecției dreptului 
consumatorului. 

Actual

Sindicaliștii din 
educație și-au trasat 
noi sarcini pentru 
următorii ani
La Congresul VII au fost sta-
bilite prioritățile strategice 
și acțiunile FSEȘ pentru anii 
2020-2025 pe următoarele 
domenii de activitate: mana-
gementul sindical; parteneri-
atul social; dreptul muncii și 
raporturile de muncă; tinere-
tul în sindicat. 

Transferarea 
angajaților  
fără acordul lor  
este ilegală
În cadrul Campaniei „În dia-
log cu avocatul sindicatelor”, 
care s-a desfășurat recent în 
raionul Drochia, mai mulți 
angajați din cultură s-au ară-
tat indignați de faptul că unii 
primari i-au trecut la jumătate 
de leafă. 

Sfaturile  
economistului și  
ale avocatului

Femeile din Rezina 
vor să fie informate, 
pentru a fi protejate
În preajma zilei de 8 martie, 
reprezentanta CNSM în raio-
nul Rezina, Vera Platon, în co-
laborare cu liderii sindicatelor 
de ramură din teritoriu, a or-
ganizat o masă rotundă. 
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