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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVAȘcoala Sindicală din Moldova a făcut un 

bilanț al activității timp de un an
Școlile profesionale cer unificarea 
normelor didactice p.2

Felicitări tuturor membrilor de sindicat, sănătate, bucurii 
și echilibru în viața de zi cu zi

Mărțișorul, simbol al primăverii, 
al dragostei și renașterii naturii 

Deși Covidul ne-a schimbat 
viața, ne-a dat planurile peste 
cap, nimeni nu poate să opreas-
că primăvara! Iar aceasta sosește, 
în pofida tuturor vicisitudinilor de 
orice ordin ar fi: social, medical, 
pandemic, politic, moral… 

Nu degeaba marii poeți au 
înveșnicit sosirea primăverii, de la 
Ienăchiță Văcărescu, Alecsandri, 

Eminescu, Goga, până la contem-
poranii noștri, Vieru, Matcovschi, 
Dabija…  

Mărţişorul este un simbol al 
renaşterii naturii, odată cu veni-
rea primăverii, şi al speranţei, fi-
ind dăruit celor dragi pentru a le 
aduce noroc. În general, femeile 
şi fetele primesc mărţişoare şi le 
poartă pe durata lunii martie, ca 
semn al sosirii primăverii.

Originile sărbătorii mărţişoru-
lui nu sunt cunoscute exact, dar 
se consideră că ea a apărut pe 

vremea Imperiului Roman, când 
Anul Nou era sărbătorit în prima 
zi a primăverii, în luna lui Marte. 
Acesta nu era numai zeul războiu-
lui, ci şi al fertilităţii şi vegetaţiei. 
Această dualitate este remarcată 
în culorile mărţişorului, albul în-
semnând pace, iar roşul - război. 
Anul Nou a fost sărbătorit pe  
1 martie până la începutul secolu-
lui al XVIII-lea.

Mărţişorul este o tradiţie în 
Republica Moldova, România şi 
teritoriile învecinate locuite de 

români sau aromâni. Obiceiuri si-
milare sunt întâlnite în Bulgaria, 
Albania, Macedonia. 

Cu ocazia sosirii primăverii, 
redacția săptămânalului „Vocea 
poporului” transmite sincere fe-
licitări tuturor membrilor de  
sindicat și le urează multă sănă-
tate, bucurii și echilibru în viața 
de zi cu zi, atât în familie, cât  
și la serviciu. Fiindcă, precum  
spunea marele filosof chinez Con-
ficius, fericirea înseamnă echili-
bru.

Ilie LUPAN,
i.lupan@vocea.md

p.3
Actual

Protecția social- 
economică  
a salariaților,  
pe agenda  
de discuții  
a sindicatelor
„Protecția social–economi-
că, salarizarea, impozitarea 
și prestațiile de asigurări 
sociale de stat. Sistemul pu-
blic de pensii din Republica 
Moldova” – aceasta a fost 
tema unui seminar organi-
zat în format online de către  
FSCRE, în parteneriat cu 
FSCM. 

Feroviarii  
au ieșit la protest
În săptămâna curentă, an-
gajații de la Calea Ferată din 
Ocnița au ieșit la protest și 
au blocat circulația trenuri-
lor. Muncitorii au cerut să li 
se achite restanțele la salarii 
pentru câteva luni. 

Restricţiile  
au afectat  
schimburile  
comerciale
Din cauza restricţiilor şi a 
veniturilor reduse, exportul 
de mărfuri a fost cu aproape  
11 la sută mai mic compara-
tiv cu anul 2019, în timp ce 
importurile au crescut uşor. 

Pe 1 martie 
este Sărbătoarea 
Marțișorului; 
pe 2 martie - 
Ziua Memoriei 
și a Recunoștinței.
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