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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVAParteneriat de ocupare, lansat cu 

suportul organismelor internaționale
Promovarea activismului civic 
al tinerei generații, chezășia succesului 
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Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii

Sărut, femeie, mâna ta, 
întotdeauna muncitoare

Stimate doamne și domnișoare,
Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, în numele Confederației 

Naționale a Sindicatelor din Moldova și al meu personal, Vă transmit 
sincere felicitări cu urări de bine și prosperitate.

Folosind această oportunitate, aș vrea mai întâi să exprim mari 
mulțumiri pentru munca depusă în domeniile în care activați. As-
tăzi femeia este întâlnită oriunde, muncind în sectoarele economi-
ei naționale: șantiere de construcții, fabrici, în agricultură, școli, 
instituții ale statului etc. În mod deosebit evidențiez femeia care ac-
tivează în domeniul medicinei, manifestând o grijă deosebită vieții 
și sănătății omului, dând dovadă de curaj, profesionalism și spirit de 
sacrificiu în lupta cu Covid-19, salvând vieți omenești.

Este misiunea nobilă și datoria noastră ca instituție să conti- 
nuăm munca pentru apărarea drepturilor femeii la locul de muncă,  
asigurând-o cu salarii decente și condiții adecvate de muncă.
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Actual

Membrii FSCM 
beneficiază  
gratuit  
de consultații 
juridice
Federația Sindicatelor din 
Comunicații oferă servicii ju-
ridice gratuite salariaților 
membri de sindicat.

Campania  
de vaccinare  
a început și la noi
Pe 2 martie, a fost dat star-
tul campaniei de vaccinare 
împotriva coronavirusului. 
Prima persoană vaccinată 
a fost Alexandru Botezatu,  
medic în secția de terapie 
intensivă de la Spitalul Clinic 
Republican.

Femeile merită  
o viață mai bună
De când e lumea și pământul, 
femeia a fost cea mai harni-
că, cea mai întreprinzătoa- 
re, înțeleaptă și frumoasă 
ființă de pe Terra.  

Fiecare a cincea 
infracțiune a fost 
deosebit de gravă
Numărul infracțiunilor în-
registrate este în scădere,  
cel puțin așa arată datele pri-
vind nivelul infacționalității 
în Republica Moldova în anul 
trecut, prezentate de BNS.

Pe 8 martie este 
Ziua Internațională 
a Femeii.
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Adresez un cuvânt de mulțumire doamnelor care de-a lungul ani-
lor au lucrat în sindicate și celor care în prezent cu multă dăruire 
și abnegație luptă pentru respectarea drepturilor fundamentale ale 
omului.

Vă asigurăm, stimate doamne și domnișoare, că Sindicate-
le vor continua și în viitor să întreprindă măsuri concrete pentru 
îmbunătățirea protecției social-economice, susținerea și protejarea 
femeii la locul de muncă.

Cu ocazia frumoasei sărbători de primăvară - 8 martie, felicit toa-
te femeile, dorindu-vă multă sănătate, succese, bunăstare în familii, 
bucurii de la cei dragi și spiritul sărbătorii să fie mereu în inimile 
Dumneavoastră.

Cu deosebită stimă,                       
Oleg BUDZA,

președintele CNSM

Din arhiva redacției. Foto: Nicu Bînzari


