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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA„Perlele Nistrului”,  un loc excelent 

de odihnă pentru întreaga familie 
Stațiunile balneosanatoriale ale CNSM 
și-au redeschis ușile pentru doritori p.5p.5

Este foarte important să se asigure respectarea drepturilor angajaților, 
grație cărora sistemul funcționează

Pandemia de coronavirus a umbrit 
nu doar sfârșitul de an școlar, dar și 
începutul unui nou an de studii. Re-
deschiderea școlilor, cu o mulțime de 
alte probleme legate de COVID-19, 
este un scenariu cu mai multe ne-
cunoscute. Cum se vor desfășura cel 
mai bine orele de studii, cum să fie 
protejați elevii, dar și profesorii, și, nu 
în ultimul rând, remunerarea și res-
pectarea drepturilor muncii acestora 
sunt doar câteva dintre problemele 
care macină societatea. „Vocea po-

porului” a discutat pe această temă 
cu președintele Federației Sindicale a 
Educației și Științei (FSEȘ), Ghenadie 
Donos.

– Domnule Donos, până la înce-
putul noului an școlar au rămas 
zile numărate. Va fi un început 
diferit de ceilalți ani, unul mar-
cat de pandemie. Ați vorbit cu 
profesorii, care este situația îna-
inte de noul an de studii?

– Bineînțeles, acest debut de an 
școlar se va deosebi de celelalte, or 
2020 este și el deosebit de ceilalți ani. 
La problemele cu care ne obișnuisem 

să ne confruntăm către 1 septem-
brie s-au adăugat altele noi, legate 
de situația epidemiologică și de re-
gulile impuse de pandemie. Starea 
de spirit în colectivele de pedagogi 
este diferită, ca și gradul de pregătire 
a instituțiilor de noul an școlar. Por-
nind de la datele și statisticile oficiale, 
majoritatea absolută a instituitor din 
țară sunt pregătite să înceapă noul an 
școlar în condiții bune, care să asigure 
accesul tuturor elevilor/studenților la 
studii. Avem și unele semnale de alar-
mă, legate de insuficiența de cadre 
didactice, dar și de riscurile sporite 
pentru pedagogii cu vârsta de peste 
60 de ani, care, din câte cunoaștem, 

fac parte din categoria persoanelor 
cu risc sporit de contaminare.

În plus, nu toate cadrele didacti-
ce au beneficiat de formare privind 
învățarea de la distanță, nu toți pe-
dagogii dispun de calculatoare, sunt 
familii, inclusiv de pedagogi, care, 
pentru a realiza procesul educațional 
de la distanță, concomitent au nevoie 
de patru calculatoare. În pofida aces-
tor aspecte, vă asigur că profesorii, 
învățătorii, educatorii, colegii mei din 
școli și grădinițe vor depune un efort 
sporit pentru ca toți copiii, îndeosebi 
cei care vor merge în clasa întâi, să se 
bucure în 2020 de Ziua Cunoștințelor, 
ca și în ceilalți ani.

Începutul noului an școlar, 
într-o situație inedită, excepțională 

Galina MUNTEANU,
g.munteanu@vocea.md

de la

17,60 lei
*

www.vocea.md/abonamente
+373 (22) 23 40 93

ABONAREA 2020!

*  Abonament lunar 

3 luni - 52,80 lei;     6 luni - 105,60 lei;     12 luni - 211,20 lei.3 luni - 52,80 lei;     6 luni - 105,60 lei;     12 luni - 211,20 lei.

*  Abonament lunar

Actual

Producătorii  
agricoli  
au declanşat  
proteste 
Producătorii agricoli au 
declanşat, pe 11 august, 
proteste pentru a deter-
mina guvernarea să le 
ofere despăgubiri mai 
substanţiale în urma pier-
derilor suportate în acest 
sezon agricol din cauza 
secetei. 

În apărarea  
drepturilor 
angajaților
De la începutul acestui an, 
la Inspectoratul de Stat al 
Muncii au fost comuni-
cate 194 de accidente de 
muncă, în urma cărora au 
avut de suferit 198 de sa-
lariaţi. 

O nouă prevedere 
în Codul muncii
Veste bună pentru an-
gajați. De comun acord 
cu patronii, aceștia vor 
putea conveni asupra po-
sibilității de a munci în 
baza unui program flexi-
bil. Modificările în cauză 
au fost publicate în „Mo-
nitorul Oficial”.

p.2

p.7

Spre atenția 
abonaților!
Următorul număr al ziaru- 
lui „Vocea poporului” va  
apărea pe 4 septembrie a. c.
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