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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

Problemele angajaților de pe ambele 
maluri ale Prutului, discutate în România 

Colegii noștri, sarea pământului: 
să fim alături de ei cu gândul și cu fapta
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ABONEAZĂ-TE
la „VOCEA POPORULUI"

Abonament
1 lună - 17,60 lei; 3 luni - 52,80 lei; 6 luni - 105,60 lei.

Actual

30 de ani  
în acțiune  
și solidaritate 
Federația Sindicatelor din 
Construcții „SINDICONS” și 
Federația Generală a Sindi-
catelor „FAMILIA” din Româ-
nia au organizat în comun o 
masă rotundă.

Dialogul social, 
cheia succesului
Dialogul social reprezintă un 
proces prin care partenerii 
sociali, fie ca este vorba de 
Guvern, de autoritățile lo-
cale, patronate și sindicate, 
se informează și negociază 
pentru a rezolva probleme-
le stringente de interes co-
mun.

Sfaturile  
economistului și 
ale juristului

Acord adițional  
la Convenția  
colectivă
După mai multe runde de 
negocieri și discuții, FSEȘ și 
Ministerul Educației și Cer-
cetării au semnat un Acord 
adițional  la Convenția colec-
tivă în domeniul educației, 
pentru anii 2021-2025.

Pe 27 septembrie 
este Ziua mondială 
a turismului; 
pe 29 septembrie 
– Ziua securității 
naționale. 
În ultima sâmbătă 
a lunii septembrie 
este Ziua bunicuței; 
în ultima duminică – 
Ziua economistului.

Unele decizii se iau unilateral, fără a consulta sindicatele, 
deși avem stabilit un dialog social

Problemele și prioritățile din educație, 
discutate de sindicaliști cu guvernanții
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Galina MUNTEANU,
g.munteanu@vocea.md

Lipsa cadrelor didactice, a tine-
rilor specialiști, îmbătrânirea pro-
fesorilor, salariul mizer, propunerile 
sindicatelor de modificare a Legii 
privind sistemul unitar de salarizare 
în sectorul bugetar, menite să înlă-
ture inechitățile și carențele existen-
te și să îmbunătățească situația la 
capitolul salarizarea angajaților, dar 
și multe alte chestiuni au fost discu-
tate, în cadrul unei ședințe a activu-
lui sindical al Federației Sindicale a 
Educației și Științei (FSEȘ). 

La această reuniune au participat 
Anatolie Topală, ministrul Educației 

și Cercetării, Marcel Spatari, minis-
trul Muncii și Protecției Sociale, pre-
cum și Liliana Nicolaescu-Onofrei, 
președinta Comisiei parlamentare 
cultură, educație, cercetare, tineret, 
sport și mass-media. 

Potrivit președintelui FSEȘ, Ghe-
nadie Donos, pe parcurs s-au adu-
nat mai multe probleme la care 
sindicaliștii au dorit să audă un răs-
puns. De altfel, liderul sindical ne-a 
spus că toate aceste probleme sem-
nalate de cadrele didactice au fost 
inserate și într-un document aparte, 
care a fost expediat încă în 2018 
autorităților, însă de atunci se tot 
discută, fără vreun rezultat palpabil. 

„Cu regret, modul în care sunt 
soluționate aceste probleme nu ne 

încântă.  Unele decizii se iau uni-
lateral, fără a consulta sindicatele, 
deși avem stabilit un dialog social. 
Au apărut multe elemente neclare, 
care ar trebui explicate și la care 
așteptăm un răspuns. Nu contează 
de care, fie negativ sau pozitiv, dar 
să avem o reacție, pentru că, din pă-
cate, de cele mai dese ori rămânem 
fără răspuns”, a declarat Ghenadie 
Donos.

Pe de altă parte, responsabilii 
din domeniu spun că depun efor-
turi maxime ca să rezolve cât de cât 
aceste probleme și dau vina, în mod 
tradițional, pe lipsa de finanțe. 

„Ministerul Muncii și Protecției 
Sociale este alături de toți salariații 
cu venituri mici din această țară. Noi 

promovăm creșterea salariului minim 
în sectorul bugetar. În anul trecut, 
acesta era de 2200 de lei,  acum este 
de 3500 de lei. Planificăm creșterea 
lui la peste patru mii. În domeniul 
educației, la fel ca și în multe alte 
sectoare, salariile sunt într-adevăr 
destul de mici. Încercăm să com-
pensăm cu ajutoare financiare supli-
mentare. Mă refer și la acei trei mii 
de lei pentru bugetarii cu un venit 
mai mic de 15 mii de lei. Acum avem 
bugetul de care dispunem și atăt ne 
permitem. Cu siguranță, Ministerul 
Finanțelor caută cum să eficientizeze 
cheltuielile publice ca să avem și o 
creștere substanțială a salariilor de la 
1 ianuarie, pentru că, în mod normal, 
salariile trebuie să crească. 
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