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ZIAR NAŢIONAL

Stimați membri de sindicat, frați și surori,
În ambianța spiritului sărbătorilor de iarnă, în mod tradițional, vin către Dvs. cu mesajul meu sin-

cer de felicitări și urări de bine pentru Anul Nou ce bate la ușă, aducându-vă mai întâi cuvântul de 
mulțumire pentru munca depusă pe parcursul  anului în vederea respectării drepturilor salariaților și 
promovării în societate a valorilor sindicale. 

Anul 2017 a fost un an al unei munci deosebite pentru sindicaliștii din țară, care numără circa 400 de 
mii de membri de sindicat, activiști ai organizațiilor primare, lideri ai structurilor teritoriale, de ramură 
și naționale, din colectivele de muncă și structurile confederale, precum Consiliul de Femei și Comisia de 
Tineret. Munca depusă de această mare echipă a adus o adevărată plusvaloare pentru mișcarea sindica-
lă din Republica Moldova și pentru integrarea țării în Uniunea Europeană.

Toate realizările noastre pe parcursul anului vor alcătui file remarcabile în istoria mișcării sindicale. 
Împreună am reușit să contribuim la apărarea intereselor sociale ale salariaților, la rezolvarea multiple-
lor probleme cu care se confruntă membrii de sindicat. Am izbutit, de asemenea, să dezvoltăm în conti-
nuare conlucrarea cu partenerii sociali și relațiile cu colegii din străinătate și cu structuri internaționale 
din domeniu. 

În același timp, noi conștientizăm faptul și ne asumăm răspunderea că nu am realizat tot ce ne-am 
propus. 

Vom depune eforturi conjugate pentru a face față angajamentelor și provocărilor pe viitor. Anul ce 
vine va simboliza începutul realizării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, proces în care sindicatele au 
locul bine determinat.

Crăciun fericit și La mulți ani! Oleg BUDZA, președintele CNSM

Sergiu SAINCIUC, vicepreşedinte al CNSM: 
S-a reuşit majorarea salariului minim  

în sectorul real de la 2100 la 2380 de lei,  
în unele sectoare acesta crescând cu 1000 de lei. 

Perseverenţă, mai multe reuşite în 2018.

Oleg BUDZA, președintele CNSM:
În ajunul sărbătorilor de iarnă, gândurile mele  

se îndreaptă către Dumneavoastră. Doresc pace tuturor 
și pace în țară, multă sănătate, succese și mari împliniri.

Petru CHIRIAC, vicepreședinte al CNSM: 
Un Crăciun bun colegilor, nașterea lui Hristos 

să le fie cu folos, anul care vine să trăiască  
și mai bine. O mișcare sindicală puternică,  

să facem față provocărilor.

Mihail HÎNCU, vicepreşedinte al CNSM:
Le urez tuturor sănătate şi credinţă într-un 
viitor mai bun aici, în ţara lor. La mulți ani! 

Să avem condiţii bune de muncă, 
noi locuri de muncă şi salarii decente. 

Următorul număr al publicației „Vocea poporului” 
va apărea la 12 ianuarie 2018.


