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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVAMembrii de sindicat trebuie 

să se simtă apărați ca într-o fortăreață
Moldovenii angajaţi la construcţii 
în Israel vor fi protejați
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Actual

Sindicatele  
pledează pentru 
consolidarea  
organizaţiilor  
primare
O serie de hotărâri menite să 
sporească gradul de protec-
ţie a membrilor de sindicat, 
dar şi să eficientizeze activi-
tatea structurilor sindicale, au 
fost aprobate în cadrul şedin-
ţei Comitetului Confederal al 
CNSM. 

Pacienții se plâng, 
iar medicii...  
scriu rețete
Una dintre problemele la care 
medicii tot așteaptă o soluție, 
având promisiuni practic 
de la fiecare ministru de re-
sort, este debirocratizarea 
activității din clinici. 

Un lider trebuie  
să cunoască  
mai multe decât  
un conducător 
Liderul sindical nu trebuie să 
intre în cârdăşie cu angajato-
rul, el este obligat să apere 
drepturile şi interesele mem-
brilor de sindicat. Astăzi, însă, am ajuns la vremuri când porțile de la școală se fură

Cazul despre care scriu a avut 
loc într-un sat din raionul Orhei. 
Nu dezvălui denumirea acestei 
localități din simplu motiv că mă 
leagă amintiri plăcute de oamenii 
de aici, care sunt  harnici și de o 
cumsecădenie rară. Dar, vorba vine 
- nu-i pădure fără uscături. Din pă-
cate, de aceste „resturi” n-a scăpat 
nici acest sat din centrul Moldovei.

Așadar, să revenim la cazul dat, 
care la prima vedere ar părea o 
consecință a unei tradiții păgâne 
care are loc de Sfântul Andrei în 
multe localități din țară – furatul 
porților. Această tradiție dă, în fi-
ecare an, multe bătăi de cap gos-
podarilor din sate. Deși ar fi trebuit 
să fie combătut de preoți, precum 
și de autoritățile locale și centra-
le, furtul este încă tolerat. E greu 
să-ți închipui vreun om care s-ar 
bucura să se trezească dimineața 
cu poarta lipsă, pe care s-o gă-

sească la marginea localității sau 
în satul vecin, cu ajutorul poliției. 
Oare ce plăceri au „crengile usca-
te” care, în noaptea de Sfântul An-
drei, înarmați cu fel de fel de răngi 
metalice, pornesc prin sat să fure 
porțile. Oare speră că Dumnezeu 
va fi mai indulgent cu ei în anul 
care vine?  

În anul trecut, amatorii de 
tradiții păgâne din satul cu prici-
na au dorit să fie mai originali ca 
oricând. Astfel, pe lângă porțile 
șterpelite de la consăteni, au ho-

tărât să fure și… poarta școlii. Vă 
închipuiți care a fost starea pro-
fesorilor când au venit dimineața 
la școală, iar poarta ia-o de unde 
nu-i! Bineînțeles, directoarea in-
stituției, frapată de acest gest, s-a 
adresat mai întâi elevilor din cla-
sele superioare cu rugămintea să 
întoarcă poarta, în cazul în care 
ei sunt implicați în această „faptă 
eroică”. Și, fiindcă nu a urmat nici 
o reacție, directoarea a chemat 
poliția la fața locului. 

Pe timpuri, tata când venea la școală 
își scotea căciula de la poartă 

Anatol FIȘER,
a.fiser@vocea.md
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Pe 1 aprilie 
este Ziua păcălelilor; 
pe 4 aprilie – 
Ziua contabilului.  
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Trecem la ora 
de vară
Pe 31 martie 2019, ultima 
duminică a lunii, pe întreg 
teritoriul Republicii Moldova 
se va trece la timpul de vară. 
Astfel, ora 02:00 va deveni 
03:00. 
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