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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVAPreocupare a OIM legată de riscurile 

infectării la locul de muncă 
Fermierii care au suportat pagube 
în urma secetei ar putea primi ajutor
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Anul curent de studii se va încheia fără ultimul clopoțel 
şi alte manifestări tradiţionale

Pandemia de Covid-19  și starea 
de urgență a umbrit acest sfârșit al 
anului de învățământ. Mai exact, 
ultimul clopoțel, precum obișnuiam 
să-l avem, va răsuna doar … online, 
așa cum vor fi finalizare și toate 
orele de studii. Procesul de studii 
va continua la distanță până pe 
29 mai, după care, fără careuri și 
alte manifestări, elevii vor intra în 

vacanța de vară. Anunțul a fost fă-
cut, într-o conferință de presă, de 
către ministrul Educației, Culturii și 
Cercetării, Igor Şarov. Elevii şi stu-
denţii vor fi scutiţi de examene şi 
teze, iar media anuală va fi calcu-
lată în baza notelor din primul se-
mestru. Ministrul spune că în ceea 
ce privește examenele de Bacala-
ureat, va fi luată o decizie abia la 
mijlocul lunii curente. Cu o întâr-
ziere de aproape două luni, se dă 
startul și înscrierilor pentru clasa I. 
Etapa întâi va dura în perioada  

21 mai - 19 iunie. Etapa a doua va 
fi extinsă de la 22 iulie până la 31 
iulie. Nu se ştie deocamdată când 
vor fi redeschise grădiniţele. Copiii 
vor putea reveni în grupele lor în 
funcţie de situaţia epidemiologică 
din ţară.

În tot acest răstimp, așa cum a 
fost convenit anterior, profesorii 
vor fi salarizați integral, iar proble-
me la acest capitol nu au fost sem-
nalate, ne dă asigurări președintele 
FSEȘ, Ghenadie Donos. 

„Nu avem semnale de alarmă 

în acest sens. Salariile se achi-
tă integral, cu toate sporurile de 
performanță. Condiția a fost ca 
activitatea necesară de la distanță 
să se desfășoare și se ține cont de 
asta. Toate serviciile educaționale 
se prestează în regim online. În 
unele localități, s-a luat decizia ca 
angajatul să fie trimis în concediu 
neplătit sau să i se plătească un sa-
lariu incomplet, dar acest lucru s-a 
făcut cu acordul angajatului. Însă 
astfel de cazuri sunt puține”, ne-a 
spus Ghenadie Donos.  

Vom spune adio procesului educațional 
online, dictat de situația excepțională 

Galina MUNTEANU,
g.munteanu@vocea.md
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Actual

Ei salvează vieți 
riscându-și  
propria sănătate  
și chiar viața
Federația Sindicală „Sănă- 
tatea” se străduiește să ofe- 
re tot sprijinul posibil comu-
nității medicale care luptă în 
prima linie împotriva pande-
miei Covid-19. 

Poștașii sunt  
zilnic la datorie
„Poșta Moldovei” face apel 
către toți pensionarii, care 
sunt rugați să rămână la do-
miciliu pentru a primi pensia 
sau plățile sociale.

Una din primele 
ținte ale  
pandemiei,  
industria ușoară
Pentru a  se evita reduceri-
le de personal, micșorarea 
salariilor, unele întreprinderi 
din industria ușoară și-au re-
profilat activitatea, dovedind 
flexibilitate la producerea 
articolelor solicitate în regim 
de urgență.

În atenția 
abonaților
Din luna mai, colectivul 
ziarului „Vocea popo- 
rului” își reia activita- 
tea, lucrând de la dis-
tanță, în speranța că în 
timpul apropiat vom 
reveni la regimul obiș-
nuit de muncă.
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