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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA Problemele nu le rezolvăm 

de pe baricade, ci prin dialog
CNSM va susține inițiativele 
reprezentanților din teritoriu
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Actual

Consilii de branşă, 
în cadrul  
comitetului  
sectorial  
„AgroindVET” 
Constituirea unor consilii de 
branşă ale parteneriatului 
social din domeniul pregăti-
rii cadrelor a fost decisă, în 
premieră, de reprezentanţii 
Comitetului sectorial pentru 
formare profesională din do-
meniul agriculturii.  

Sfaturile  
economistului  
și ale juristului

Invențiile  
moldovenilor,  
recunoscute la  
nivel internațional
În ultimii cinci ani, elaborările 
inventatorilor din R. Moldo-
va au fost distinse cu peste  
540 de medalii – de aur, ar-
gint și bronz,  cu numeroase 
cupe și diplome.   

Interviu
Angela OTEAN: „Cea mai mare 
reușită a noastră este faptul 
că Poliția are sindicat”

Grație susținerii CNSM, minorii au vizitat Aeroportul Internațional Chișinău 
și Grădina Zoologică

Pentru că nu au condiții minime 
de existență și dezvoltare acasă, în 
familiile biologice, iar părinții sunt 
prieteni buni cu păharul, unii co-
pii sunt aduși în centre de plasa-
ment. În condițiile în care o bună 
parte a bugetelor locale, din care 
sunt finanțate aceste centre, sunt 
austere, în ajutorul minorilor și a 

pedagogilor vin alte instituții și or-
ganizații. Recent copiii de la Cen-
trul de Plasament „Brândușa” din 
orașul Hâncești au vizitat Aeropor-
tul Internațional Chișinău și Grădi-
na Zoologică. 

„Reintegrarea socială a copiilor 
din familii defavorizate este o prio-
ritate pentru sindicate”, susține Va-
sile Patrașcu, consilierul președin-
telui CNSM, care a însoțit copiii la 
aceste două instituții. „Pornind de 
la sloganul “Nici un copil nu trebu-

ie neglijat”, CNSM nu poate rămâ-
ne indiferentă față de problemele 
pe care le au copiii lipsiți de grija 
părintească. De aceea, în noiem-
brie 2016, Comitetul Confederal al 
CNSM a decis să instituie patronajul 
asupra Centrului „Brândușa”. Deja în 
august 2016 am venit cu o donație 
pentru acești copii, care a constat 
în ghiozdane, rechizite școlare, ha-
ine, iar acțiunile de susținere a mi-
norilor defavorizați continuă până 
în prezent. Grație CNSM, copiii de 

la „Brândușa” fac deplasări regu-
late la Chișinău, vizitând diverse 
instituții cultural-artistice. În anul 
trecut, copiii au fost pentru prima 
dată la mare, iar în vara curentă am 
decis să le oferim oportunitatea să 
vadă cum arată un avion în interior 
și să discute cu piloții de la bordul 
navelor. Activitățile de susținere a 
copiilor defavorizați sunt monito-
rizate permanent de președintele 
CNSM, Oleg Budza”, a subliniat  
Vasile Patrașcu. 

O vară de vis pentru copiii de la 
Centrul de Plasament „Brândușa”

Elena CODREANU,
e.codreanu@vocea.md
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   Pe 2 iulie este Ziua 
comemorării lui Ștefan 
cel Mare și Sfânt. 
În ultima sâmbătă 
a lunii iunie este 
Ziua absolventului 
și Ziua inventatorului 
și raționalizatorului; 
în ultima duminică - 
Ziua portului popular.

Foto: Nicu Bînzari
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