
Primului Ministru 

Dlui Iurie Leancă 

Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1 

Chişinău, Republica Moldova 

Ivry-sur-seine,  31 martie 2014  

 

Domnule prim-ministru, 

În numele UNSA Education, Federaţia profesiilor din învăţământ, care reprezintă 

100000 membri, aş vrea să exprim sprijinul şi solidaritatea noastră totală Sindicatului 

Educaţiei şi Ştiinţei din Moldova în lupta pentru demnitatea pedagogilor şi 

personalului pe care îi reprezintă şi în acţiunile sale întru respectarea sindicatului şi a 

drepturilor umane. 

UNSA Education a rămas surprinsă când a aflat că nivelul venitului unui pedagog din 

Moldova nu-i permite să ducă o viaţă decentă. Ne-a surprins şi faptul că Guvernul 

rămâne inert vizavi de iniţierea dialogului social referitor la situaţia personalului din 

învăţământ.  

În contextul fragil socio-economic în care Moldova se află la moment, învăţământul 

este una dintre puţinele pârghii de dezvoltare a ţării, o cale sigură de ieşire din 

sărăcie. Acest fapt este menţionat şi în ultimul Raport Global de Monitorizare elaborat 

de UNESCO. De asemenea, în raport, se mai subliniază că educaţia de calitate 

depinde direct de nivelul de dezvoltare a unei ţări. Susţinerea, valorificarea şi 

respectarea pedagogilor reprezintă elementul primordial al unui învăţământ de calitate 

cât şi o garanţie a accesului copiilor la educaţia de care sunt în drept să beneficieze.  

Astfel, în situaţia în care se află profesorii şi personalul din învăţământ din Moldova, 

UNSA Education susţine dreptul Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei pentru iniţierea 

unui dialog social, care ar permite de identificat, prin consultări, o soluţie decentă. 

În numele UNSA Education, Vă mulţumesc, dle Prim-ministru, pentru atenţia şi 

interesul de care veţi da dovadă în soluţionarea acestei probleme. 

 

Primiţi, dle prim-ministru, expresia înaltei mele consideraţiuni. 

 

Laurent ESCURE 

Secretar general UNSA Education 

 

Copia scrisorii a fost expediată dnei Sandu Maia, ministrul Educaţiei (fax, mail), dlui Ivanov Dumitru, 

preşedintele SEŞ, dlui Romer Martin şi Nicholas Richards, Internaţionala Educaţiei. 
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