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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVASindicatele propun verificarea 

Directivei UE privind salariul minim
Federația Sindicală „Sănătatea” 
răspunde apelului de mobilizare EPSU
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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

Un dialog  
continuu și eficient 
Federația Sindicatelor Trans-
portatorilor și Drumarilor a 
semnat Convenția Colectivă 
de muncă de nivel ramural 
pentru anii 2021-2025 cu 
partenerii sociali. 

COVID-19  
și efectele  
privatizării  
unor servicii vitale
Pandemia de COVID-19 a 
scos la iveală efectele catas-
trofale ale privatizării glo-
bale timp de decenii și ale 
concurenței de piață.

Recoltă mică  
de floarea-soarelui 
Pentru că nu simt un ajutor 
din partea statului, mai mulți 
agricultori ne spun că se văd 
puși în situația să majoreze 
prețul la semințele de floa-
rea-soarelui cu 50%. 

Sfaturile  
economistului și  
ale avocatului

De la pedagogie 
la croșetat e o cale 
atât de scurtă...
Viața a pus-o la grele încer-
cări. În momentul în care i 
se părea că visurile par să se 
realizeze, destinul i-a dat o 
lovitură năprasnică, dar nu a 
înfrânt-o.

Mii de elevi și profesori din Republica Moldova se află în autoizolare

Coronavirusul nu pare să bată 
în retragere nu numai în Republi-
ca Moldova, dar nici în restul lu-
mii. Numărul zilnic de infectanți în  
țară să menține ridicat, iar numărul 
celor decedați devine tot mai alar-
mant.

În ultima perioadă, în medie, pe 
săptămână își pierd viața circa 100 
de persoane, iar mii de oameni se 
îmbolnăvesc. Îngrijorător este și 

faptul că crește și numărul copiilor 
infectați. 

Potrivit datelor Ministerului 
Educației, Culturii și Cercetării 
(MECC), la începutul lunii curente, 
numărul copiilor testați pozitiv cu 
Covid-19 a fost de 206, iar 3293 
de elevi au fost plasați în regim de 
autoizolare. De asemenea, 299 de 
cadre didactice au fost confirmate 
pozitiv cu noul Coronavirus, iar 188 
se află în autoizolare. Din persona-
lul nedidactic și auxiliar, au fost in-
fectate cu noul virus 64 de persoa-
ne, iar alte 44 se află în autoizolare. 

10 instituții de învățământ activea-
ză la distanță din cauza carantinei, 
ca și în cazul a 138 de clase.

„În învățământul profesional 
tehnic, în perioada 26-30 octom-
brie, au fost înregistrați 24 de elevi 
testați pozitiv cu virusul Sars-Cov-2, 
13 cadre didactice și un angajat din 
personalul auxiliar. De asemenea, 
12 grupe de elevi sunt plasate în 
autoizolare. În învățământul supe-
rior, în perioada 26-30 octombrie, 
avem 17 studenți testați pozitiv cu 
Covid-19, iar 52 de studenți se află 
în autoizolare. 11 cadre didactice 

au fost confirmate pozitiv cu noul 
Coronavirus, în autoizolare se află 
nouă persoane. Din personalul ne-
didactic și auxiliar, au fost infectate 
15 persoane”, precizează ministe-
rul. 

Potrivit sursei citate, din numă-
rul total de 1398 de grădinițe, și-au 
reluat activitatea, la decizia fonda-
torului, 1301 instituții de educație 
timpurie.

Ministerul Educației anunță că, în 
prezent, șapte instituții de educație 
timpurie și 30 de grupe continuă să 
se afle în carantină. 

Numărul liceenilor testați pozitiv 
cu Covid-19 trezește îngrijorare

Galina MUNTEANU,
g.munteanu@vocea.md
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Pe 10 noiembrie 
este Ziua Științei.
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