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Spartachiada CNSM, competiția 
la care a învins prietenia

Activitatea care ne unește, ne solidarizează, ne face mai puternici 
și ne menține în formă

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

Pentru suflet se găsesc sute de religii, 
în schimb pentru fizic doar una, sportul!

Ovidiu Kerekes

Galina MUNTEANU,
g.munteanu@vocea.md
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Bine dispuși și plini de energie. Astfel 
au venit cei peste 600 de salariați, mem-
bri de sindicat, reprezentanți ai centre-
lor sindicale național-ramurale la cea
de-a V-a ediție a Spartachiadei Confe-
derației Naționale a Sindicatelor din 
Moldova (CNSM). 

Evenimentul s-a desfășurat în perioa-
da 21-23 septembrie curent, la Casa de 

odihnă „Campingul din Vadul lui Vodă”, 
și a reunit 18 federații sindicale de ra-
mură. Pedagogi, medici, angajați din 
cultură, servicii comunale, din sistemul 
de gaze și alte domenii și-au încercat 
puterile la mai multe probe sportive.  
A învins însă prietenia, au spus toți într-
un glas. 

Competițiile s-au desfășurat la pro-
bele volei, minifotbal, tenis de masă, 
ștafetă, șah, joc de dame, darts, lupta 
cu odgonul, cursa olimpică de 1000 de 
metri. La deschiderea Spartachiadei au 

participat conducerea CNSM, preșe-
dinți ai centrelor sindicale național–
ramurale, dar și prim-vicepreşedintele 
Comitetului Național Olimpic și Sportiv 
din Moldova, Nicolae Piatac. Evenimen-
tul a fost organizat de către CNSM și 
Comitetul Național Olimpic și Sportiv 
din Republica Moldova,  în comun cu 
centrele sindicale național-ramurale, 
membre ale CNSM. 

„Ediția a V-a a Spartachiadei va intra 
și ea în istorie, pentru că s-a depus efort 
maxim ca să fie organizată la cel mai în-

alt nivel. S-au renovat baza de odihnă, 
precum și terenurile de joc. De altfel, 
am primit aprecieri din partea mem-
brilor de sindicat că, an de an, mergem 
pe această cale tot mai bine. Sportul ne 
unește. Sunt prezenți aici pese 600 de 
salariați care au lăsat la o parte proble-
mele cotidiane și au venit la acest eve-
niment. Fiecare dintre ei s-a străduit să 
demonstreze putere și curaj în fiecare 
probă sportivă. Până la urmă, a învins 
prietenia”, a spus președintele CNSM, 
Oleg Budza.
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Sportul reprezintă vigoarea vitală 
a umanităţii.

George Călinescu
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