
PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVAÎn cadrul FSCM au fost instruiți 

liderii și trezorierii nou aleși

Faceți alegerea corectă! Abonați-vă la “Vocea poporului“!

p.4 16 sindicaliști au primit certificate 
de absolvire a cursului de formatori
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„Perlele Nistrului” și „Camping”, două 
tabere la care copiii vor să revină oricând

În fiecare zi, copilul trebuie să acumuleze cât mai multă cultură, 
educație, să crească robust

În taberele de odihnă de la Va-
dul lui Vodă, „Camping” și „Perlele 
Nistrului”, este mare forfotă. Copii 
implicați în tot felul de activități, 
educatori care nu-i scapă din ochi. 
Cel mai important este faptul că cei 
peste 1000 de minori care se află în 
prezent în aceste două tabere sunt 
în siguranță și se simt de minune. 
Nu sunt doar vorbe de laudă, ci și 
concluziile multiplelor comisii care 

în această lună au verificat toate 
taberele de odihnă, iar cele care 
aparțin Confederației Naționale a 
Sindicatelor din Moldova au fost 
date drept exemplu la toate capi-
tolele: securitate, protecția împo-
triva incendiilor, igienă, asistență 
medicală etc. 

Ion Munteanu, director la „Per-
lele Nistrului”, și Mihail Garbuz, 
director la „Camping”, ne-au infor-
mat cu satisfacție că, deși suntem 
în prima lună de vară, toate biletele 
au fost vândute până la încheierea 
sezonului estival. 

Copiii de la aceste tabere sunt 
supravegheați în permanență de 
către educatori, sunt deschise ca-
binete medicale bine utilate pentru 
acordarea primului ajutor medical. 
De asemenea, sunt organizate dife-
rite activități educațional-culturale. 
Astfel încât copiii să nu aibă timp 
să se plictisească, ci să vrea să revi-
nă în aceste locuri de poveste. 

„Baza este solicitată, deoarece 
copiii sunt satisfăcuţi de odihnă şi 
părinţii liniştiţi că odraslele lor se 
află în siguranţă”, a menționat Ion 
Munteanu, directorul taberei „Per-

lele Nistrului”. În aceste tabere, în 
mare, se odihnesc copiii angajaților 
membri de sindicat. Iar sindicatele 
supraveghează întreg procesul ca 
totul să fie bine pus la punct. 

„În tabere sunt condiții bune 
de odihnă. Copiii au posibilitate 
de antrenamente la diferite probe 
sportive, sunt implicați în diverse 
activități distractiv-educative. Mulți 
părinți doresc să trimită copiii anu-
me la taberele sindicatelor”, a de-
clarat Mihail Hîncu, vicepreședinte 
al CNSM.

Natalia HADÂRCĂ,
n.hadarca@vocea.md Pe 23 iunie 

se consemnează 
Ziua Suveranității; 
Ziua Mondială 
Olimpică și Ziua 
Funcționarului Public.
În ultima sâmbătă a lunii 
iunie se sărbătorește 
Ziua Inventatorului 
și Raționalizatorului 
precum și 
Ziua Absolventului.
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In memoriam
CNSM anunță cu durere 
și tristețe că la 20 iunie 
2017 a încetat din viață 
Valeriu Vidaico, un ma- 
re sindicalist, care a 
știut să fie alături de in-
teresele salariaților, de 
grijile și de problemele 
lor.

Măsuri de protecţie  
a lucrătorilor  
pe timp de caniculă
Legislaţia în vigoare obligă 
angajatorii să ia mai multe 
măsuri de protecţie a sănătă-
ţii lucrătorilor.

Târgul locurilor  
de muncă, un pas 
spre angajare
Târgul locurilor de muncă de 
la Edineț a avut drept scop 
acordarea serviciilor de me-
diere şi de plasare a tinerilor 
în câmpul muncii.

Sărăcie lucie  
la sate
În sate locuiesc de patru  
ori mai multe persoane afla-
te la limita sărăciei decât în 
orașe. 
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