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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

Mesaj de felicitare 
cu ocazia Zilei 
Internaționale 
a Femeii

Stimate doamne și domni-
șoare,

Ziua de 8 Martie îmi ofe-
ră prilejul potrivit pentru a vă 
spune cât de mult însemnați 
dumneavoastră pentru familie,
pentru instituția unde activați 
și pentru societate în ansam-
blu. Pentru munca asiduă și 
contribuția în dezvoltarea eco-
nomiei naționale, dar și a miș-
cării sindicale, vă adresez cele 
mai sincere cuvinte de mul-
țumire și recunoștință.

Astăzi, femeia activează în
toate ramurile economiei na-
ționale, ocupă poziții importan-
te, este parlamentar, ministru, 
conduce instituții-cheie în socie-
tate și contribuie la consolidarea 
proceselor democratice în țară 
prin fapte și idei. Instituția sin-
dicală păstrează un sentiment 
de respect și admirație față de 
femeie și face tot posibilul să-i 
asigure un loc de muncă decent 
și protecția social-economică 
cuvenită.

În numele Confederației Na- 
ționale a Sindicatelor din Mol-
dova, vă felicit cu ocazia splen-
didei sărbători - 8 Martie.  
Vă urez multă sănătate, suc-
cese, bucurii în viață, iar spiri-
tul frumoasei sărbători să vă 
însoțească mereu și pretutin-
deni. 

Cu deosebită stimă,
Oleg BUDZA,  

președintele CNSM

Preluarea bunelor practici, 
un atu al mișcării sindicale

Sindicatele sunt îngrijorate 
de starea de sănătate a salariaţilor
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Sindicaliști animați de o cauză nobilă au colectat mijloace pentru 
cei mai triști ca noi 

1 martie vestește în fiecare 
an sosirea primăverii calenda-
ristice. Mărțişorul, micul obiect 
confecţionat din fire albe şi ro-
şii, care este oferit persoanelor 
dragi, pe 1 martie, ca vestitor al 
primăverii, a primit de-a lungul 
timpului semnificații diverse, 
de la dar aducător de noroc, la 
simbol al renașterii naturii. 

Două sindicate de ramură –  
Federaţia Sindicatelor din Silvi-
cultură „Sindsilva” și Federația 
Sindicatelor din Comunicații – 

Mărţişorul, o sărbătoare tradițională, 
purtătoare de noroc și fericire
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s-au gândit să facă o surpriză 
și pentru sindicaliștii care țin la 
tradiție, bucurându-le sufletul 
și ochii, și o satisfacție morală 
pentru cei care au confecționat 
aceste bijuterii cu multă dragos-
te și măiestrie, dar și pentru cei 
mai triști ca noi, banii încasați din 
vânzări mergând spre aceștia.

De menționat că mărțișoarele 
nu aveau indicate un preț, așa 
cum fac precupeții la piață sau 
în stradă. Fiecare oferea cât îl 
lăsa inima, după ce își alegea un 

mărțișor sau câteva, pentru cei 
dragi. 

În credinţa populară se spu-
ne că mărţişorul simbolizează 
funia anului care adună, prin 
împletirea celor două fire, cele 
365 de zile calendaristice. Culo-
rile alb şi roşu, ce formează şnu-
rul atât de îndrăgit de noi toţi, 
împletesc în jurul lor nenumăra-
te legende care vorbesc despre 
simbolistica primei sărbători a 
primăverii. 

„Scopul purtării lui este să-ţi 

apropii soarele, purtându-i cu 
tine chipul. Printr-asta te faci 
prieten cu soarele, ţi-l faci bine-
voitor să-ţi dea ce-i stă în pute-
re, mai întâi frumuseţe ca a lui, 
apoi veselie şi sănătate, cinste, 
iubire şi curăţie de suflet. Ţăranii 
pun copiilor mărțișoare ca să fie 
curaţi ca argintul și să nu-i scu-
ture frigurile, iar fetele zic că-l 
poartă ca sa nu le ardă soarele 
şi cine nu le poartă are să se ofi-
lească”, spunea poetul George 
Coșbuc.  
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