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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVAProtecția social-economică a salariaților,  

prioritară în activitatea FSCRE
După atâta izolare, lumea e dornică 
de activități culturale p.4p.3

Vom insista să motivăm pedagogii, îndeosebi pe cei care aduc 
plusvaloare și prestigiu profesiei 

Noul an școlar a început cu 
probleme vechi, la care se mai 
adaugă și condițiile complicate 
legate de pandemia de corona- 
virus.  Cu regret, și în acest an,  
lipsa cadrelor didactice consti-
tuie principala problemă cu care  
se confruntă sistemul educațional 
din țară. Mai este nevoie de încă 
peste 2300 de profesori. Mulți 
învățători însă nu rezistă volumu-
lui enorm de lucru, pentru care 

nici nu sunt răsplătiți pe măsură, 
și pleacă. 

„Este, de fapt, o lipsă cronică, 
pentru că același lucru s-a atestat 
și în anii precedenți. Chiar dacă 
ministerul a încercat să atragă ti-
nerii în școli, mărind indemnizația 
la încadrarea în câmpul mun-
cii, micșorând sarcina didactică, 
totuși, aceștia nu aleg cariera de 
pedagog și vă spun de ce. Sunt 
trei motive esențiale: volumul 
mare de lucru, stresul continuu 
și salarizarea insuficientă”, ne-a 
relevat președinta CR Hâncești al 
FSEȘ, Ana Cimpoieșu. 

Doar în raionul Hâncești, ne 
spune dânsa, este nevoie de 107 
profesori, pe care autoritățile nu 
știu de unde să-i ia. „Asta dacă am 
lucra în regim normal, dar în regim 
pandemic, desigur, numărul nece-
sar este mult mai mare”, adaugă 
Ana Cimpoieșu. 

De la începutul anului, în raio-
nul Soroca, spre exemplu, au venit 
doar trei tineri specialiști să lucre-
ze în școli. Astfel rămân să activeze 
în mare parte profesorii trecuți de 
vârsta de pensionare. „Cu toate că 
știm că sunt cadrele cele mai vul-
nerabile, dar altă soluție nu avem”, 

a remarcat Nadejda Seredovschi, 
președinta CR Soroca al FSEȘ. 

În această situație, pedagogii 
care au trecut de vârsta de pensi-
onare sunt nevoiți să lucreze și pe 
timp de pandemie, chiar dacă fac 
parte din grupul de risc. 

Spre exemplu, la Drochia, lip-
sa de cadre se rezolvă cu ajutorul 
pensionarilor. Aproape 50 la sută 
dintre lucrătorii didactici sunt pen-
sionari, dar acest lucru ne face să 
fim și mai precauți. S-a propus ca 
pensionarii care au 63 de ani și 
mai mult să scrie un angajament 
pe propria răspundere. 

În prag de an școlar, autoritățile 
constată o lipsă de mii de profesori
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Actual

Studii fără acces  
la orele on-line
La început de an școlar, mii 
de copii duc lipsă de cal-
culatoare sau tablete elec-
tronice, necesare pentru 
educație pe timp de pan-
demie.

Liderii  
„Agroindsind”  
au căutat soluții  
cu partenerii  
de dialog 
În condițiile de criză pro-
fundă a ramurii agroindu-
striale, provocate de pan-
demia COVID-19, de se-
cetă, relațiile Federației 
„Agroindsind” cu partenerii  
de dialog social au o im-
portanță majoră.

Lucrătorii  
medicali au un 
sprijin de nădejde 
Federația Sindicală „Sănă-
tatea” a solicitat autorită-
ților îmbunătățirea stării 
materiale a tuturor lucră-
torilor medicali, care să le 
asigure un trai decent. 
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Pe 4 septembrie 
este Ziua Lucrătorului 
Serviciului Vamal;
în prima duminică 
a lunii septembrie - 
Ziua Lucrătorului 
din Ramura Gazului; 
pe 9 septembrie – 
Ziua Lucrătorului 
Serviciului de Informaţii 
şi Securitate.
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