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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVAPrecipitațiile abundente au cauzat 

prejudicii în toată țara
Securitatea muncii salariatului 
aduce valoare întreprinderii p.5p.4

Decizia se încadrează perfect în inițiativele FSEȘ, exprimate în cadrul 
dialogului social

Veste bună pentru absolvenții 
instituțiilor de învățământ supe-
rior și profesional tehnic cu profil 
pedagogic care și-au făcut studi-
ile în bază de contract. De acum 
încolo, aceștia vor putea beneficia 
de o indemnizație de până la 120 
de mii de lei dacă vor accepta să 
se angajeze în câmpul muncii ime-
diat ce vor absolvi instituția de 

învățământ sau chiar în decursul 
a trei ani. 

O decizie în acest sens a fost 
aprobată de Guvern. Până acum, 
de o astfel de indemnizație bene-
ficiau doar studenții care încheiau 
studiile cu finanțare bugetară. 

„Această decizie se încadrează 
perfect în inițiativele Federației Sin-
dicale a Educației și Științei (FSEȘ), 
exprimate în cadrul dialogului so-
cial, de a susține cadrele tinere din 
sistem, de a motiva absolvenții 
gimnaziilor și liceelor să se înscrie la 

specialități și facultăți pedagogice, 
iar specialiștii tineri să vină în școli. 
Este încă un pas spre realizarea 
scopului nostru comun – de a face 
profesia de pedagog atractivă pen-
tru tineri. Salutăm această iniția- 
tivă a Ministerului Educației, Cul-
turii și Cercetării. Este bine că se în-
cearcă a soluționa problema majoră 
– asigurarea sistemului educațional 
cu cadre, îndeosebi în această pe-
rioadă extrem de dificilă. Era lo-
gic să fie motivați și absolvenții 
instituțiilor de învățământ supe-

rior și profesional tehnic postse-
cundar și postsecundar nonterțiar,  
fiindcă, se atesta o discriminare 
până acum”,  a declarat președintele 
FSEȘ, Ghenadie Donos. 

Totodată, Ghenadie Donos a 
menționat că se cere o atitudine 
adecvată, corectă față de educația 
națională, față de angajații din sis-
tem, or, măsurile luate până în pre-
zent sunt încă insuficiente, iar suma 
de 120 de mii de lei, chiar dacă pare 
atractivă, nu va salva învățământul. 

Tinerii cu studii cu profil pedagogic, 
motivați să profeseze în domeniu

Galina MUNTEANU,
g.munteanu@vocea.md
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Actual

Birou  
de investigare  
a accidentelor 
din transporturi
CNSM a examinat în mod 
repetat proiectul de hotă-
râre pentru aprobarea pro-
iectului de Lege cu privire 
la investigarea accidentelor 
și incidentelor din trans-
porturi.

Medicii,  
la mâna  
politicului… 
Federația Sindicală „Sănă-
tatea” a adresat guvernării 
un demers prin care a fost 
solicitat ca virusul COVID-
19 să fie recunoscut drept 
boală profesională.

Sfaturile  
economistului  
și ale avocatului

Moldovenii  
revin la muncă 
peste hotare
Criza provocată de COVID-
19 a lovit dur în Republica 
Moldova. Potrivit datelor 
statistice, practic, fiecare al 
patrulea cetățean își câștigă 
permanent sau temporar 
existența peste hotare. 
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Pe 4 iulie este  
Ziua Internaţională 
a Cooperației. 
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