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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

Sindicatele din est caută soluții 
pentru eradicarea economiei informale

Conferința ETUCE, o reconfirmare
a coeziunii sindicatelor din educație 
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ABONEAZĂ-TE
la „VOCEA POPORULUI"

Abonament
1 lună - 17,60 lei; 3 luni - 52,80 lei; 6 luni - 105,60 lei.

Actual

Reforma 
învățământului 
superior, 
pro și contra
Subiectul reformei siste-
mului de învățământ supe-
rior, anunțată de Ministe- 
rul Educației și Cercetării, 
săptămâna trecută, conti-
nuă să fie unul din subiec-
tele cele mai intens discu-
tate. 

Consultări  
publice  
de dragul  
consultărilor
Ignorarea poziției sindi-
catelor scoate la iveală 
dorința neclintită a unor 
legislatori de a promova 
doar interesele angajato-
rilor și a investitorilor stră-
ini.

Doar o treime 
dintre tineri  
sunt angajați 
Rata de ocupare a tineri-
lor cu vârsta cuprinsă între  
18 și 29 de ani pe piața 
muncii este de circa 30% în 
Republica Moldova.

Sindicatele au făcut investiții de milioane în spațiile de cazare 
pentru perioada estivală 

Taberele de odihnă ale CNSM de la 
Vadul lui Vodă s-au umplut de copii

Galina MUNTEANU,
g.munteanu@vocea.md

Odată cu sosirea vacanţei mari, 
taberele de odihnă din Republica 
Moldova şi-au deschis larg uşile 
pentru copii. Printre acestea se re-
găsesc și taberele aflate în gestiunea 
Confederației Naționale a Sindica- 
telor din Moldova (CNSM). Este vor-
ba de  „Camping” și „Perlele Nistru-
lui” din orașul Vadul lui Vodă. Res-
ponsabilii de la sindicate, dar și de 
la conducerea instituțiilor de odihnă 
și agrement au avut grijă ca cele 

două instituții să arate impecabil, 
să fie pregătite ca la carte pentru ca 
vacanța copiilor care le trec pragul 
să fie de neuitat.

Pe durata aflării la taberele de 
odihnă, copiii sunt implicați în 
activități sportive, cultural-artistice, 
merg în excursii, se distrează. De 
menționat că CNSM oferă suport 
copiilor din familii defavorizate, ce-
lor care au obţinut performanţe la 
studii sau sunt învingători la olimpi-
adele școlare și extrașcolare.

În ultimii ani, CNSM a investit, în 
total, mai mult de 27 milioane de 
lei în modernizarea acestora. Peste  

12 milioane 726 de mii de lei au fost 
investiți, per total, din anul 2011 
până în 2018 în tabăra „Camping”, 
iar mai bine de 14 mln. 515 mii de 
lei în „Perlele Nistrului”. În acești ani,  
au fost renovate spațiile de cazare, 
blocurile alimentare, blocurile sani-
tare, au fost amenajate terenuri de 
sport, bazine și locuri de agrement. 

Doar la Tabăra „Camping” a fost 
renovat blocul de dormitoare nr. 14, 
s-a reconstruit bazinul, au fost re-
amenajate două terenuri de volei, 
reparate mai multe încăperi sanitare 
și rețeaua de apeduct. Au fost re-
novate mai multe blocuri de dormi-

toare, acoperișul cantinei, fațada și 
acoperișul blocului administrativ. 

Investiții semnificative s-au făcut 
și la „Perlele Nistrului”. Aici au fost 
renovate blocurile A și B, inclusiv 
acoperișul, s-au construit șase te-
rase de vară, s-a reparat sistemul 
de ventilare și s-au procurat utilaje 
tehnologice pentru cantină. Au fost 
reamenajate terenul de minifotbal, 
trei terenuri de volei, reparate pisci-
na și aproape 40 de grupuri sanitare 
din blocul A, au fost efectuate lucrări 
de reparație și în cantină, precum și 
la acoperiș, la rețelele exterioare de 
canalizare. p.5

Aviz
Colectivul redacției iese în con-
cediu. Următorul număr al  
ziarului „Vocea poporului” va 
apărea pe 19 august a.c.

Pe 10 iulie este 
Ziua Lucrătorului 
din ramura piscicolă. 
În a doua sâmbătă 
a lunii iulie 
se consemnează 
Ziua arhivistului.
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