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ZIAR NAŢIONAL

Pe 3 septembrie 
este Ziua Armatei 
Naționale; 
pe 4 septembrie – 
Ziua lucrătorului 
Serviciului Vamal; 
pe 9 septembrie – 
Ziua profesională 
a avocatului; 
în prima duminică a 
lunii - Ziua lucrătorului 
din sistemul gaze. 

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVALucrătorii din sistemul gaze asigură 

cu succes securitatea energetică 
Limba română, un liant puternic 
pentru toți cetățenii țăriip.3

p.5

Actual

Pensia minimă va 
fi majorată până 
la 2000 de lei 
În Republica Moldova sunt 
destul de mulți pensionari 
care primesc mai puțin de 
2000 de lei lunar și pentru 
unii dintre ei circa 500 de 
lei în plus este o adevărată 
avere. 

Despre limba  
română  
la superlativ
Limba este esența unui 
neam, pentru că în ea se 
adună și lucrează istoria, 
natura, ontologia, fizio- 
nomia morală și spiri- 
tuală.

Orașul în care 
profesorii vor fi 
obligați să se  
vaccineze 
Profesorii şi ceilalţi anga-
jaţi ai şcolilor publice din 
New York vor fi obligaţi 
să se vaccineze împotriva  
Covid-19. Prin această ac-
țiune se dorește reducerea 
răspândirii variantei Delta a 
coronavirusului.

Cel puțin 100 de școli vor începe anul școlar online – nu pot respecta 
condiția păstrării distanței sociale

Un nou an școlar, cu aceleași probleme 
vechi, nerezolvate de mult timp

A sunat clopoțelul, dar nu la toa-
te școlile. Și în acest început de an 
școlar pandemia de Covid-19 își 
lasă amprenta. Tradiționalele care-
uri au fost anulate, iar elevii au fost 
petrecuți până la poartă de către 
părinți. Decizia de a nu permite 
organizarea festivităților la început 
de an școlar a fost luată la sfârșitul 
lunii august de Comisia Națională 

Extraordinară pentru Sănătate Pu-
blică. 

Cel puțin 100 de școli din țară 
vor începe anul nou școlar online, 
asta pentru că nu pot respecta 
condiția păstrării distanței de cel 
puțin un metru între persoane. 
Majoritatea acestor instituții de 
învățământ sunt din municipiile 
Chișinău și Bălți. 

Premierul Natalia Gavrilița a 
explicat acest lucru prin faptul că 
aceste instituții de învățământ sunt 
aglomerate, în clase sunt mulți co-

pii, iar distanța socială de un me-
tru, recomandată pentru preveni-
rea răspândirii virusului Covid-19, 
este greu de respectat. 

Din această cauză, elevii vor fi 
împărțiți în subgrupe și vor asista 
la lecții atât în regim online, cât și 
cu prezența fizică. Conform Co-
misiei Naționale Extraordinare în 
Sănătate Publică, în instituțiile de 
învățământ din țară rămâne obliga-
torie purtarea măștilor de protecție 
în toate spațiile închise pentru tot 
personalul, dar și pentru studenți 

și vizitatori, indiferent dacă aceștia 
sunt sau nu vaccinați. 

În Republica Moldova funcțio-
nează peste 1200 de școli, în care 
învață peste trei sute de mii de 
elevi. Majoritatea instituțiilor sunt 
de treaptă gimnazială. Între timp, 
chiar în prima zi de școală, 1 sep-
tembrie, mai mulți părinți care sunt 
nemulțumiți de faptul că în școlile 
unde învață copiii lor lecțiile vor 
fi combinate, au ieșit la protest în 
fața Guvernului, unde își are sediul 
și Ministerul Educației. 

Galina MUNTEANU,
g.munteanu@vocea.md
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17,60 lei
*

www.vocea.md/abonamente
+373 (22) 26 65 09

ABONAREA 2021!

*  Abonament lunar 

1 lună - 17,60 lei;    3 luni - 52,80 lei.1 lună - 17,60 lei;    3 luni - 52,80 lei.
*  Abonament lunar


