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Bruxelles, 25 martie 2014 
 

Domnule prim-ministru, 

Internaţionala Educaţiei (IE), federaţie sindicală mondială a lucrătorilor din 

învăţământ, care reprezintă mai mult de 30 milioane de membri din 171 de 

ţări, printre care şi Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova, 

regretă mult tergiversarea dialogului social cu sindicatul din învăţământ care 

încă în octombrie 2013 a înaintat un şir de revendicări Guvernului Republicii 

Moldova. 

Internaţionala Educaţiei regretă absenţa dialogului social cu un sindicat, care 

reprezintă mai mult de 100000 de angajaţi din învăţământ. Acest dialog este 

necesar, deoarece pedagogii merită salarii care le-ar permite sa trăiască decent, 

ceea ce nu există la momentul de faţă. În prezent, salariul de funcţie mediu al 

cadrelor didactice reprezintă mai puţin de 52% din salariul mediu pe ţară. 

Această situaţie se agravează şi prin condiţiile de muncă inadecvate.  

Situaţia creată este de aşa natură că profesia de pedagog nu mai este atractivă 

în societate şi doar cel mult 30% din absolvenţii din ramura învăţământului 

rămân să activeze în sistem. O mare parte a absolvenţilor preferă să emigreze, 

astfel investiţiile statului în formarea lor iniţială fiind zadarnice. 

Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei revendică un şir de măsuri care ar ameliora 

condiţiile salariale, permiţând astfel atât atragerea tinerilor în sectorul 

educaţiei cât şi crearea condiţiilor demne de viaţă lucrătorilor existenţi.  

Creşterea salariului cu 50%,  retroactiv de la 1 ianuarie 2014, este prima 

revendicare a Sindicatului. 

Pe lângă aceasta, Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei mai cere aplicarea indexării, 

iniţierea negocierilor referitor la modificarea legii nr.355 din decembrie 2005 ce 

ţine de sistemul salarial din sectorul bugetar, cât şi adoptarea unui cod de legi 

în domeniul învăţământului şi adoptarea legii privind minimul de existenţă. 



Întru susţinerea Sindicatului afiliat, IE este îngrijorată, de asemenea, şi de 

informaţia referitoare la intervenţia statului în exercitarea dreptului la grevă 

prin şantaj de concediere efectuat de către administraţiile instituţiilor de 

învăţământ. 

Dat fiind faptul că Guvernul este impasibil la revendicările legitime ale 

pedagogilor, Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei va protesta în faţa instituţiilor 

guvernamentale. Pedagogii beneficiază de susţinerea părinţilor şi a societăţii 

civile. Dacă Guvernul va persista în refuzul de a negocia cu reprezentanţii 

sindicali, lucrurile riscă să ia o întorsătură neplăcută. 

Într-un context socio-economic precar, educarea şi formarea tineretului este 

primordială pentru dezvoltarea unei ţări. Un învăţământ de calitate se obţine 

cu ajutorul unor pedagogi valorificaţi şi respectaţi. Sărăcia în care activează 

pedagogii din Moldova este inacceptabilă. Vă îndemn să restabiliţi dialogul cu 

reprezentanţii pedagogilor din ţară.  

Vă mulţumesc pentru atenţie,  

 

Fred van Leewen 

Secretar General  

Internaţionala Educaţiei 
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