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ZIAR NAŢIONAL 

Sărbători Fericite!
Stimați membri de sindicat, frați și surori,
În atmosfera feerică a Sărbătorilor de Iarnă, în mod tradițional, mă adresez 

către dvs. cu mesajul sincer de felicitări și urări de bine pentru Anul Nou. Este 
firesc mai întâi să exprim cuvinte de sincere mulțumiri pentru munca depusă pe 
parcursul anului în vederea respectării drepturilor fundamentale ale salariaților 
și promovării în societate a dreptății sociale.

2018 a fost un an al unei munci vaste pentru realizarea Strategiei CNSM pen-
tru anii 2017-2022. Echipa formată din membri de sindicat, lideri ai structurilor 
teritoriale, ramurale și naționale, colectivele de muncă și structurile confederale, 
precum Comisia de Femei și Comisia de Tineret, au contribuit la consolidarea sin-
dicalismului autentic, asigurând în continuare un loc important instituției sindi-
cale în societatea civilă. Rezultatul acestei munci a constituit beneficiul așteptat 
de membrii de sindicat și impactul în ansamblu asupra mișcării sindicale. 

Prin acțiunile și activitățile desfășurate pe parcursul anului, am reușit să ne 
fortificăm organizațional pentru a atinge obiectivele propuse și a demonstra prin 
fapte și acțiuni că suntem o instituție care cu adevărat apără drepturile oameni-
lor muncii. Un succes remarcabil constituie în acest sens consolidarea prezenței 
mișcării sindicale din Moldova pe plan național și pe cel internațional. Am reușit 
să dezvoltăm colaborarea cu partenerii sociali la nivel local și național, precum 
și relațiile cu colegii sindicaliști din străinătate și cu structurile internaționale, 
lucru important, în contextul participării delegației CNSM la Congresul IV Mon-
dial al ITUC.

Sigur că vom continua cu același elan pentru a ne îmbunătăți activitatea. Vom 
depune eforturi pentru a face față misiunii noastre nobile de a apăra oamenii 
muncii sub aspect social, economic și profesional.

Sperăm mult că în anul viitor vom realiza o revitalizare pe segmentul dezvol-
tării la nivel local a structurilor teritoriale și vom asigura astfel continuitatea  
pe toate domeniile și obiectivele asumate.  

În preajma sărbătorilor de iarnă, gândurile mele pozitive se îndreaptă către 
dvs. Vă doresc multă sănătate, bunăstare în familii, succese și mari împliniri  
personale și profesionale.

Crăciun Fericit și La Mulți Ani!
Oleg Budza, președintele CNSM

La Mulți Ani!
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Ziarul „Vocea poporului” urează tuturor cititorilor și susținătorilor noștri fideli 
Sărbători fericite și La Mulți Ani! Sănătate, bucurii de la cei dragi, împlinirea tuturor 
viselor și fie ca vocea noastră, Vocea poporului, să fie auzită și să se țină cont de ea.

A devenit deja tradiţie ca 
în ajun de Crăciun şi de Re-
velion copiii lipsiţi de grijă 
părintească, educați la Cen-
trul de Plasament „Brânduşa” 
din oraşul Hânceşti, să aducă 
la Casa Sindicatelor zâmbete 
şi voie bună, printr-un spec-
tacol de colinde, urături şi 
cântece.   

 „Mulţumim oamenilor de 
la sindicate, pentru că ne ofe-
ră de toate. Aveţi grijă de cei 
de la „Brânduşa”, pentru cei 
cu soarta grea, ne-aţi facut-o 
uşurea. Să trăiţi mulţi ani îm-
pliniţi, să aveţi tot ce vă doriţi. 
Şi la anul să ne mai poftiţi!”. 

Oleg Budza, președintele 
CNSM, a remarcat că activita-
tea sindicatelor nu se limitea-
ză doar la apărarea drepturi-
lor salariaţilor. „Acum câţiva 

Să muncim la noi acasă,
să avem ce pune pe masă!

ani, CNSM a instituit patro-
najul asupra Centrului „Brân-
duşa”. Atunci când vine vor-
ba de a susţine copiii aflaţi în 
dificultate, toţi liderii sindicali 
votează unanim. În afară de 
faptul că am  sponsorizat în 
anul curent plecarea la mare 
a celor peste 20 de copii de 
la „Brânduşa”, confederaţia a 
mai acordat şi ajutoare mate-
riale familiilor ale căror copii 
aveau nevoie de intervenţii 
chirurgicale costisitoare”, a 
menţionat Oleg Budza.  

Larisa Dragomir, directoa-
rea Centrului „Brânduşa”, a
remarcat faptul că 2018 a 
fost un an plin de eveni-
mente pentru discipolii săi. 

Eduard, despre care am scris 
anterior în paginile ziarului, 
a absolvit nouă clase şi în 
prezent învață la o şcoală de 
meserii, specialitatea sudor. 
O altă beneficiară a centru-
lui, Laura, îşi continuă studiile 
la Colegiul de Ecologie, iar 
Dumitriţa – la Colegiul Finan- 
ciar-Bancar.    

„Să muncim la noi acasă, 
să avem ce pune pe masă. 
Să avem ce pune-n oală, să 
ne fie cald în şcoală!”, au în-
cheiat copiii de la Centrul 
„Brânduşa” urătura adresată 
liderilor sindicali. 

Copiii au primit în dar dul-
ciuri, rechizite școlare de la 
reprezentanții sindicatelor.

Copiii de la Centrul „Brânduşa” i-au colindat 
pe liderii sindicali

Elena CODREANU,
e.codreanu@vocea.md

Stimați cititori! 
În legătură cu sărbătorile de iarnă și cu micile vacanțe pentru 
toată lumea, care au venit ca o binecuvântare, ca o ninsoare 
feerică, următorul număr va apărea pe 11 ianuarie 2019. 


