
VINERI, 12 IULIE 2019   № 26 (1426)                                          

FONDAT ÎN 1990 WWW.VOCEA.MD

ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA Conştienţi că planurile de acasă 

nu se potrivesc cu cele de la târg 
O victimă a accidentului de muncă 
trăiește cu 2600 de lei pe lună 
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Sindicatele doresc 
consolidarea  
parteneriatului 
social
Indiferent de coloratura politică 
a guvernării, sindicaliștii optea-
ză pentru consolidarea par-
teneriatului social și purtarea 
tratativelor, crearea condițiilor 
de muncă și de trai mai bune 
pentru angajați.

Tânăra generație,  
în centrul atenției 
la FSCM 
A devenit deja tradiție faptul ca 
în mișcarea sindicalistă să fie 
atrași tot mai mulți și mai mulți 
tineri și să fie promovați în or-
ganele de conducere.

Munca „la negru”
Munca „la negru” este un fe-
nomen răspândit în Repub- 
lica Moldova, iar cei care au cel 
mai mult de suferit sunt mun-
citorii. 

Sfaturile  
economistului  
și ale avocatului

În a doua sâmbătă 
a lunii iulie 
este Ziua arhivistului, 
a doua duminică – 
Ziua pescarului, 
a treia duminică – 
Ziua profesională 
a lucrătorilor din comerț.

Concursuri și multă distracție: așa arată o zi din viața micuților 
la Vadul lui Vodă

Concursuri tematice, distracții, 
dar și discotecă. De aceasta au par-
te copiii care aleg să-și petreacă o 
parte din vacanță la taberele de 
odihnă de la Vadul lui Vodă, „Perlele 
Nistrului” și „Camping”, într-un se-
jur care durează 10 zile. În ultima zi, 
însă, mulți dintre ei nu vor să se des-
partă de prieteni și de distracții, ne  

spune Irina Maftei, elevă la Liceul 
„Gheorghe Asachi” din capitală. Ea 
vine deja al patrulea an pentru o 
vacanță la Tabăra „Camping”. „Este 
frumos și bine aici, spectaculos. De 
fiecare dată când vin aici, o îndră-
gesc și mai mult. Mi-am făcut mulți 
prieteni, educatorii sunt foarte buni, 
avem tot felul de activități care ne 
captivează în fiece zi. Nu vreau să 
merg acasă”, ni se destăinuie zâm-
bind Irinuța. 

În pline activități i-am găsit și pe 

copiii de la Tabăra „Perlele Nistrului”.  
Ion Munteanu, director la „Perlele 
Nistrului”, ne-a spus cu satisfacție 
că toate biletele sunt vândute și nu 
duc lipsă de copii. „Avem o echipă 
de profesioniști, asistentă medicală 
în permanență, iar securitatea este 
asigurată nonstop”, adaugă mândru 
de echipă Ion Munteanu. 

În aceste două tabere, în fiecare zi 
sunt organizate tot felul de activități 
distractive. Bineînțeles, orarul de 
somn, două ore pe zi, este respec-

tat cu strictețe, timp în care copiii 
se încarcă cu energie pentru a doua 
parte a zilei. „Avem tot felul de con-
cursuri muzicale, victorine, discote-
că, jocuri sportive, dispute tematice 
etc. Seara au loc concerte, fiecare 
detașament trebuie să prezinte un 
număr. Programul este variat, intere-
sant și pe placul copiilor”, ne-a spus 
Andrei Ilașciuc, director adjunct pe 
probleme de educație și cultură de 
la Tabăra „Perlele Nistrului”. 

„Perlele Nistrului” și „Camping”, taberele 
de unde copiii nu vor să plece acasă

Galina MUNTEANU,
g.munteanu@vocea.md

Aviz
Colectivul redacției iese în 
concediu. Următorul număr 
al ziarului „Vocea poporului” 
va apărea pe 16 august a.c.
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