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ZIAR NAŢIONAL 

Cei mai activi sindicaliști din educație 
au fost distinși cu diplome, premii și cadouri 

Mesaj  
de felicitare

Stimați membri de sindicat, frați 
și surori!

Am onoarea să vă adresez sincere 
felicitări cu prilejul Zilei Sindicalis-
tului, instituită acum 11 ani și mar-
cată anual la 7 iunie.

Cu această ocazie, aducem un 
omagiu tuturor generațiilor de 
activiști sindicali, în special, celor 
care au participat la punerea teme-
liei instituției sindicale, creând pri-
mele organizații în scopul apărării 
drepturilor salariaților la condiții 
decente de muncă și odihnă, celor 
care au contribuit la dezvoltarea și 
consolidarea  mișcării sindicale.

Sindicatele din Republica Moldo-
va, unite în 25 de sindicate de ra-
mură, cu peste 6000 de organizații 
primare, își îndeplinesc zilnic misiu-
nea nobilă de apărare a intereselor 
profesionale, economice și sociale 
ale salariaților, fortificându-și rân-
durile și locul în societate, alături 
de alte instituții importante ale sta-
tului.

La baza activității sindicaliste 
se află munca președinților orga-
nizațiilor sindicale primare, a pre-
ședinților sindicatelor de ramură 
și echipelor acestora, a salariaților 
aparatului CNSM, comisiilor de 
femei și de tineret ale CNSM, a 
activiștilor sindicali de toate nive-
lurile, a instituțiilor balneosanato-
riale aflate în subordinea CNSM. 

Vă urez tuturor multă sănătate,
succese în munca pe care o des-
fășurați pentru bunăstarea sala-
riaților membri de sindicat.

Oleg BUDZA,  
președintele CNSM      

7 iunie - Ziua Sindicalistului

Sindicatele trebuie să monitorizeze ca atmosfera din instituţiile de învăţământ să fie una sănătoasă
Elena CODREANU,
e.codreanu@vocea.md

Activiștii și membrii de sindicat 
din Republica Moldova marchează, 
pe 7 iunie, Ziua Sindicalistului. Cu 
acest prilej, Confederația Națională 
a Sindicatelor din Moldova (CNSM) 
a desfăşurat, la nivel național, o se-
rie de evenimente și acțiuni de in-
formare despre activitățile mișcării 
sindicale. În acest an, genericul 
acțiunilor respective este „Rolul li-

derului în sindicate”. Astfel, în peri-
oada 28 mai - 7 iunie, în raioanele 
Cahul, Glodeni, Rezina, Ștefan Vodă, 
Drochia, Ungheni, Orhei, Hâncești, 
Florești, Criuleni, municipiul Bălți 
s-au desfășurat campanii de infor-
mare și sensibilizare a populației 
despre dreptul la o muncă decentă, 
rolul sindicatelor în apărarea inte-
reselor membrilor de sindicat. Tot-
odată, membrii Comisiei de Tineret 
a CNSM desfăşoară pe 7 iunie o 
campanie de informare în munici-

piul Chișinău privind drepturile ti-
nerilor. 

În cadrul Galei premiilor con-
cursului „Cel mai bun sindicalist al 
anului de studii”, ediţia a III-a, care 
a avut loc recent la Orhei, 202 sa-
lariaţi din educaţie din acest raion, 
care sunt membri de sindicat activi, 
au primit din partea Consiliului Ra-
ional al Federaţiei Sindicale a Edu-
caţiei şi Ştiinţei, dar şi din partea 
conducerii CNSM, diplome, premii 
băneşti şi suvenire. Foto: Nicu Bînzari
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