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Valeriu Țurcanu, elev la Liceul Pedagogic Vasile Lupu, din Iaşi - ministru al Muncii 

pentru o zi 

După ce a câştigat concursul organizat de Consiliul Naţional al Elevilor pentru 

desemnarea în funcția de ministru al Muncii pentru o zi, Valeriu Ţurcanu, elev în clasa a XII-

a la Liceul Pedagogic Vasile Lupu din Iaşi, s-a prezentat, în această dimineață, la noul său loc 

de muncă temporar. 

Motivul pentru care Valeriu a optat pentru portofoliul Ministerului Muncii a fost acela 

că majoritatea proiectelor pe care le-a iniţiat sunt adresate oamenilor și problemelor sociale. 

“Opţiunea mea a fost bazată pe iubirea faţă de oameni, pe ajutorul pe care doresc să îl acord 

acestora, pe oportunitatea de a aduce în atenția dumneavoastră soluţii văzute de un adolescent 

în domeniul de care îi pasă cel mai mult: oamenii. Consider că Ministerul Muncii este o 

instituție importantă, iar grija faţă de oameni poate fi crucială în schimbarea atitudinii lor faţă 

de autorităţi. Acest lucru va fi posibil doar în cazul în care autorităţile competente vor 

întreprinde acţiuni în beneficiul cetăţeanului, acţiuni eficiente, constructive şi realiste.”, își 

explică  Valeriu Țurcanu alegerea. 

Valeriu a fost întâmpinat, la sediul Ministerului, în această dimineață, chiar de doamna 

ministru Ana Costea, care, după ce i-a prezentat tânărului activitatea instituției, l-a întrebat 

care sunt obiectivele sale ca ministru al Muncii. „Aș susține tinerele familii prin miscșorarea 

taxelor și impozitelor, până vor dobândi o stabilitate financiară. Aș cere prelungirea 

programului creșelor, pentru ca femeile din România, la fel ca cele din Vestul Europei, să 

poată opta pentru o carieră. Aș încerca, de asemenea, să susțin mai mult femeile din mediul 

rural, acolo unde există niște bariere în mentalitate greu de trecut.”, a răspuns Valeriu. 

O altă întrebare adresată de doamna ministru Costea lui Valeriu a fost cum definește el 

munca. “Munca este de două feluri: fizică și intelectuală. Noi depindem de muncă și munca 

ne definește pe noi în tot ceea ce facem. Munca trebuie să reprezinte ceea ce suntem noi ca 

oameni. De exemplu, dacă alegem munca intelectuală, înseamnă că avem o viziune asupra 

vieții, avem așteptări mai înalte. Munca este de fapt ceea ce ne face pe noi valoroși. Cu cât 

investim mai mult în noi, cu atât devenim mai valoroși.”, a răspuns Valeriu. 

Doamna Ana Costea a apreciat, în timpul dialogului avut cu Valeriu, proiectul 

„Ministru pentru o zi”, declarând că îl vede, de fapt, ca pe o continuitate în demersul său de a 

promova transparența instituțională, declarând că “Pentru un tânăr aflat la momentul alegerii 

unei cariere profesionale, această experiență mi se pare utilă. Valeriu a parcurs niște etape de 

selecție, iar faptul că se află astăzi aici se datorează seriozității și rezultatelor sale la 

învățătură. Valeriu este un tânăr frumos, matur și sunt sigură că, după ce va trăi această 

experiență, va împărtăși colegilor săi realitățile pe care le-a găsit aici. Dar ce m-a impresionat 

cel mai mult este apetența lui Valeriu pentru muncă. Îl felicit și îi doresc succes. Mă bucur 

mult că l-am întâlnit.” 

Interesat de problemele oamenilor, așa cum el însuși se definește, Valeriu și-a 

continuat ziua întâlnind nenumărați oficiali din conducerea Ministerului Muncii și discutând 

cu aceștia modalitatea în care ar putea fi pregătiți elevii, încă de pe băncile școlii, pentru a se 

integra mai ușor pe piața muncii. 

Nu au fost ocolite nici problemele întâmpinate de familiile din România, în contextul 

egalității de gen, comparativ cu cele similare din țările Uniunii Europene. Valeriu a fost 

interesat și de legislația privind concediul paternal, migrarea forței de muncă și respectarea 

drepturilor lucrătorilor români în străinătate, dar și de eficientizarea resurselor destinate 

asistenței sociale și egalizarea vârstei de pensionare între femei și bărbați. 

Tot astăzi, Valeriu a purtat discuții cu reprezentanți ai Autorității Naționale pentru 

Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, ai Inspecției Muncii, dar și cu responsabilii cu 



dialogul social, pentru a înțelege cît mai bine politicile sociale destinate populației și pentru a 

se familiariza cu problemele și modalitățile de soluționare găsite de fiecare instituție. 

Proiectul „Ministru pentru o zi” este inițiat de Consiliul Naţional al Elevilor și derulat în 

parteneriat cu Guvernul României. 

 


