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în domeniul formării profesionale 
Sistemul educației, între aspirații 
nobile și frustrări legate de sărăcie 
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Actual

Urmașii lui  
Hipocrate și-au 
serbat Ziua  
profesională  
și au fost omagiați
În fiecare an, în a treia dumi-
nică a lunii iunie, se sărbă-
torește Ziua lucrătorului me- 
dical și a farmacistului. Cu 
această ocazie, în toate raioa- 
nele au fost organizate festi-
vități de omagiere a celor 
care veghează și îngrijesc să-
nătatea oamenilor. 

În sprijinul liderilor 
de sindicat  
din organizațiile 
primare 
Reprezentanții Confederației 
Naționale a Sindicatelor din 
Moldova continuă să meargă 
în mai multe raioane din țară 
pentru a afla din prima sursă 
despre problemele repre-
zentanților sindicatelor din 
teritoriu.

Asistența gratuită  
a avocaților CNSM
Peste 700 de membri de sin-
dicat au beneficiat de asis-
tența gratuită a avocaților 
CNSM, Anatolie Lupașcu 
și Mihai Lvovschi, în cadrul 
Campaniei CNSM „Avocatul 
sindicatelor”. 

Stațiunea balneară este frecventată în fiecare an 
de peste 10 mii de pacienți, mulți dintre ei revin când au ocazia

35 de ani e o vârstă frumoasă 
și pentru un om, darmite pentru 
o organizație. Iar dacă această 
organizație mai e și o instituție cu-
rativă, atunci cu siguranță putem 
afirma că 35 de ani e o vârstă ono-
rabilă. Sanatoriul „Nufărul Alb”, căci 
despre el este vorba, cu certitudine, 
poate fi considerat supraviețuitor 
în vremuri nu prea faste. 

Înființată în anul 1984, această 
stațiune balneară, grație directoru-
lui general  al Sanatoriului „Nufărul 
Alb”, Vasili Scutelnic, întregului co-
lectiv, dar și liderilor Confederației 
Naționale a Sindicatelor din Mol-
dova, Oleg Budza și Mihail Hîncu, 
precum și Tatianei Oloi, contabil-
șef al CNSM, și lui Anatolie Nistor, 
preşedintele Comisiei de Cenzori, 
a reușit să înfrunte momentele de 
incertitudine din anii 90, când un 
stat dispăruse, iar altul nu apăruse. 

Vasili Scutelnic ne-a rugat insis-

tent ca în paginile ziarului nostru să 
mulțumim din partea sa întregului 
colectiv, tuturor celor care au mun-
cit cot la cot toți acești ani, dar și 
conducerii CNSM, pentru sprijin, 
încredere și înțelegere în toate por-
nirile colectivului de muncă.

Instituția balneară „Nufărul Alb” 
a fost fondată la 11 iunie 1984. 
„Ideea nu a apărut întâmplător 
și nici pe loc gol. Or, a existat o 
motivație serioasă, unică. Aici au 
fost descoperite izvoare de apă 
minerală cu calități curative de-

osebite. Componența chimică a 
apei tămăduitoare de la Cahul a și 
determinat, în mare parte, gama 
de servicii medicale curative ofe-
rite pacienților”, ne-a mărturisit 
medicul-șef Vasili Scutelnic. 

La sanatoriu se tratează persoa-
ne care suferă de maladii cardio-
vasculare, ale sistemului aparatului 
locomotor, ale sistemului nervos 
central şi periferic, ale pielii, boli 
ginecologice, gastrointestinale, ale 
aparatului respirator, metabolice. 

„Nufărul Alb”, bijuteria din sudul țării, 
cunoscută pe toate meridianele

Natalia HADÂRCĂ,
n.hadarca@vocea.md
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Pe 22 iunie este 
Ziua comemorării 
victimelor fascismului;
pe 23 iunie – 
Ziua suveranității, 
Ziua mondială 
olimpică și Ziua 
funcționarului public. 
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