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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA Tot mai multe femei, active 

din punct de vedere economic
Congresul III al Sindicatului 
„Demnitate”, moment de răscruce
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Actual

Federația Sindicală 
„Sănătatea”  
se pregătește  
să-și contabilizeze 
rezultatele
Federația Sindicală „Sănăta-
tea” se pregătește intens de 
realegerea structurilor sindi-
cale pentru anii următori. Din 
acest motiv, sunt organizate 
un șir de seminare cu partici-
parea liderilor de sindicat. 

Direcţii prioritare 
de cooperare  
între sindicate şi  
reprezentanţii OIM
Efectele reformei din do-
meniul controlului de stat al 
activității de antreprenoriat 
asupra sistemului de inspecție 
a muncii au constituit su-
biectul discuţiilor purtate de 
conducerea CNSM cu repre-
zentanţii Organizaţiei Interna-
ţionale a Muncii. 

Salarii mai mari, 
dar încă  
insuficiente pentru 
un trai decent
Sindicatele speră că, odată cu 
instalarea noului Guvern, pro-
blemele existente ale anga-
jaților care activează la muze-
ele din țară vor fi rezolvate.

Un test la rezistență 
Cea de-a XIX-a ediţie a Spar-
tachiadei Federației „Sindind-
comservice” a reunit peste 
250 de membri de sindicat. 
Obiectivul evenimentului l-a 
constituit promovarea modu-
lui de viață sănătos în colecti-
vele de muncă.

Sute de mii de pacienți au beneficiat de tratament și recuperare 
în această „oază de sănătate” 

„Oază de sănătate și odihnă”, 
așa este numită de către pacienți 
Stațiunea balneoclimaterică „Co-
dru” din satul Hârjauca, raionul Că-
lăraşi. La 19 mai, sanatoriul a împli-
nit 60 de ani de activitate, zi în care 
curtea instituției și sala festivă au 
fost practic neîncăpătoare pentru 
toți oaspeții, pacienții și chiar simpli 

săteni care au venit aici să celebre-
ze aniversarea. 

Cuvinte de felicitare au adre-
sat reprezentanți ai Confederației 
Naționale a Sindicatelor din Mol-
dova (CNSM), ai Ministerului Agri-
culturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului (MADRM), ai Președinției, 
ai administrației publice locale, 
colegi de la alte sanatorii etc. În 
cadrul ședinței solemne consa-
crate aniversării, a fost adus un 
omagiu fondatorului și medicului-

șef al Stațiunii „Codru”, Gheor-
ghe Osoianu. Cuvinte de laudă și 
mulțumire pentru reușitele stațiunii 
au fost rostite practic de toți cei 
care au călcat pragul instituției. 
Celor mai buni lucrători, în frunte 
cu medicul-șef al stațiunii, Simion 
David, le-au fost înmânate pre-
mii, mențiuni și distincții speciale. 

În opinia președintelui CNSM, 
Oleg Budza, acest sanatoriu, ajuns 
la 60 de ani de activitate, este, de 
altfel, o perlă a sindicatelor.

„Au trecut 60 de ani, dar nu au 
fost toți anii și prosperi. Unii au fost 
destul de grei, au existat perioade 
în care sanatoriul era practic con-
servat, iar iarna, singurii pași care 
se auzeau aici, erau ai paznicului. 
Dar, în ultimii zece ani, în urma 
investițiilor masive pe care CNSM 
le-a făcut aici, peste 83 de milioa-
ne de lei, totul s-a schimbat radical. 
Acum construim un bloc nou de 
cazare, pe care planificăm să-l dăm 
în folosință în septembrie. 

Sanatoriul „Codru”, perla sindicatelor, 
a ajuns la 60 de ani de activitate

Galina MUNTEANU,
g.munteanu@vocea.md
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