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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVAUn nou început pentru 

Școala Sindicală din Moldova
Mobilizare a forţelor pentru 
protecţia membrilor de sindicat p.6p.2

Noi tindem să aducem lumină și adevăr în casele oamenilor, 
fiindcă aceasta este misiunea noastră

„Vocea poporului”, 
o voce inconfundabilă 
în peisajul publicistic de la noi

Mesaj de felicitare 
dedicat Zilei 
Internaționale a Femeii
Stimate doamne și domnișoare,
Ziua de 8 Martie constituie pentru mine un prilej 

deosebit de plăcut pentru a mă adresa Dumnea-
voastră și pentru a exprima sincerele mulțumiri 
pentru munca asiduă și contribuția imensă pe care 
o aduceți în dezvoltarea și prosperarea țării. 

Ziua Femeii este ziua care ne face să ne simțim 
mai bine și fericiți alături de Dumneavoastră, dar 
și mai responsabili pentru susținerea, protejarea și 
promovarea femeii la locul de muncă.

Este semnificativ faptul că vocea și opinia femeii 
este din ce în ce mai mult auzită, aceasta activând 
în funcții înalte, fie în Parlament, Guvern sau ocu-
pând poziții–cheie în structurile de conducere ale 
statului sau în mediul de afaceri. 

Am un respect aparte pentru toate profesiile 
îmbrățișate de femei – muncitor, inginer, medic, pe-
dagog etc., dar și pentru femeile de la ţară, simple 
lucrătoare din cea mai grea ramură – agricultura.

Pentru Dumneavoastră, dragile noastre femei, 
sindicatele mereu vor lupta și vor întreprinde 
măsuri pentru asigurarea unui nivel mai înalt de 
protecție social-economică. 

Cu ocazia acestei frumoase sărbători, în numele 
Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldo-
va, felicit toate femeile care au activat în trecut în 
sindicate și pe cele care astăzi muncesc cu dăruire 
de sine pentru apărarea intereselor profesionale, 
economice și sociale ale salariaților, membri de 
sindicat, dorindu-vă multă sănătate, succese, bu-
năstare în familii și spiritul sărbătorii mereu să vă 
însoțească.

Cu deosebită stimă,                       
Oleg BUDZA, președintele CNSM                                                                                 

Natalia HADÂRCĂ,
n.hadarca@vocea.md

Așadar, „Vocea poporului” a împlinit 
30 de ani. Chiar dacă în această perioa-
dă s-au schimbat multe, ziarul a rămas 
o voce distinctă în peisajul publicistic. 

Vinerea trecută, conducerea CNSM 
a organizat un eveniment de zile 
mari, la care au participat președinții 
federațiilor sindicale și la care toți cei 
prezenți ne-au urat viață lungă, lucru 
care ne-a bucurat nespus. 

În mesajul său de felicitare, Oleg 
Budza, președinte al CNSM, a relevat 
că „Vocea poporului” este o oglindă 
fidelă a mișcării sindicale, ziarul a pro-
movat valorile sindicalismului, acțiunile 
și evenimentele organizate de sindi-
cate. Dânsul a subliniat că, în ultimii 
ani, publicația a cunoscut o adevărată 
„schimbare la față”, în redacție venind 
oameni noi, tineri, ambițioși. El a re-
marcat, în context, profesionalismul 
ziariștilor de la „Vocea poporului”. Lide-

rul sindical a urat colectivului sănătate, 
inspirație, materiale atractive și utile și 
un tiraj cât mai mare al publicației. 

Angela Chicu, redactor-șef al săp-
tămânalului „Vocea poporului”, a mul-
țumit conducerii CNSM, liderilor fe-
derațiilor sindicale, dar și abonaților, 
pentru susținerea publicației. „Colec-
tivul redacției este mereu printre citi-
tori, în teritoriu. Noi tindem să aducem
lumină și adevăr în casele oamenilor, 
fiindcă aceasta este misiunea noastră”, 
a spus Angela  Chicu.

Și președinții federațiilor sindicale 
național-ramurale au felicitat echipa 
redacției pentru munca depusă, unii 
dintre ei povestind, cu bunăvoința ce îi 
caracterizează, cazuri amuzante vizând 
insistența ziariștilor de la „Vocea popo-
rului” de a dobândi informațiile care îi 
interesează. 

Redactorul șef Angela Chicu a fost 
distinsă cu Insigna de onoare a CNSM, 
dar și câțiva jurnaliști au primit diplo-
me pentru merite deosebite în activi-
tatea profesională.
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