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ZIAR NAŢIONAL

Sanatoriul „Codru” 
are un bloc nou, cu care 
se poate mândri oricine

Sărbători fericite!
Stimați membri de sindicat, frați și surori,
Tradiția frumoasă de a mă adresa către dumneavoastră în ajunul frumoa-

selor sărbători ale anului o respect și cu mult drag vin și de data aceasta  cu 
mesajul sincer de felicitări și urări de bine pentru Crăciun și Anul Nou, care 
deja ne bucură, ne inspiră și ne mobilizează la fapte și lucruri noi pe viitor. 
Înainte de toate, exprim sincere mulțumiri pentru munca dvs. depusă pe par-
cursul anului în vederea respectării drepturilor fundamentale ale salariaților.

Anul 2019 a fost un an al unei mari munci care a contribuit mult la re-
alizarea Strategiei CNSM pentru anii 2017-2022. Întreaga familie sindicală, 
activiști ai organizațiilor sindicale primare, conducători ai structurilor teri-
toriale locale, ramurale și naționale, colectivele de muncă din unitățile din 
subordine de prestări servicii și structurile confederale, precum și Comisia de 
Femei și Comisia de Tineret ale CNSM, au contribuit la fortificarea sindicalis-
mului adevărat în societatea noastră, asigurând în continuare rolul și locul 
important al instituției sindicale în societatea civilă. Rezultatul final al aces-
tei munci a constituit adoptarea unui șir de acte legislative, întreprinderea 
multor acțiuni în beneficiul membrilor de sindicat și mișcării sindicale în în-
tregime.

Prin toate acțiunile și activitățile desfășurate pe parcursul anului, la toate 
nivelurile, am demonstrat că suntem o forță care cu adevărat apără interese-
le oamenilor muncii. Vocea și poziția noastră fermă este auzită în societate, 
dar și în structurile europene pe platforma societății civile. Ne-am consolidat 
pe plan național și pe plan internațional. Prezența sindicatelor în instituțiile 
statului la toate nivelurile a devenit mai vizibilă. Am reușit o revitalizare pe 
segmentul dezvoltării la nivel local a structurilor sindicale teritoriale. Am 
pledat pentru dezvoltarea în continuare a instituției parteneriatului social 
ca fiind calea corectă pentru soluționarea tuturor problemelor sociale. Am 
reușit să dezvoltăm în continuare relații de colaborare fructuoasă cu struc-
turile internaționale. CNSM a devenit platforma de organizare a multiple-
lor conferințe internaționale, având ca teme de discuții chestiuni care țin de 
protecția social-economică a membrilor de sindicat și consolidarea mișcării 
sindicale. 

În Anul Nou vom continua cu același entuziasm să muncim în așa fel, ca 
nivelul protecției sociale a salariatului și a vieții în ansamblu să cunoască noi 
dimensiuni și înălțimi. 

În ajunul sărbătorilor de iarnă, cu gândul la dumneavoastră, vă urez multă 
sănătate, bunăstare în familii, succese și mari realizări personale și profesi-
onale.

Crăciun fericit și la mulți ani!
Oleg BUDZA, președintele CNSM     

Joi a fost o zi semnificativă pentru sin-
dicate. La stațiunea balneoclimaterică „Co-
dru”, aflată în gestiunea sindicatelor, a fost 
inaugurat un nou bloc de cazare de tip 
hotel. La eveniment au participat membrii 
Comitetului Confederal al CNSM, condu-
cerea Confederației, parteneri de dezvolta-
re, angajați și pacienți ai sanatoriului, situat  
Într-o zonă pitorească, în apropiere de ora-
şul Călăraşi.  

Noul bloc de cazare a constituit o ne-
cesitate stringentă, deoarece administrația 
stațiunii făcea cu greu față solicitărilor. Aces-
ta are 54 de locuri, cu camere de o persoană. 
Primii pacienți ai Sanatoriului „Codru” vor 
putea fi primiți aici de la 2 ianuarie 2020. 

E de remarcat faptul că Stațiunea balne-
osanatorială „Codru” are și acum condiții 
excelente: o capacitate de 460 de paturi 
în două blocuri, unde sunt camere mari, 
spațioase, în stil modern, catalogate la cate-
goria lux și semi-lux. 

 „Ne bucurăm că facem investiții în să-
nătatea oamenilor. Confederația Națională 
a Sindicatelor din Moldova muncește ca 
să fie create condiții bune pentru salariații 

Hotărârea Comitetului Confederal al CNSM de 
a investi în sănătatea oamenilor a fost una corectă

membri de sindicat care au nevoie de între-
mare și reabilitare”, a declarat Oleg Budza, 
președintele CNSM, la inaugurarea blocului. 

Mihail Hîncu, vicepreședinte al CNSM, a 
remarcat, la rândul său, că „pentru CNSM 
este important că a creat o entitate nouă, 
adică un bloc nou, cu condiții foarte bune. 
În ultimii ani, am investit mai multe mili-
oane pentru modernizarea bazei materiale 
a stațiunilor balneoclimaterice care aparțin 
sindicatelor. Hotărârea Comitetului Confe-
deral al CNSM de a investi a fost una corec-
tă. Nu este ultimul proiect de acest gen, o să 
continuăm investițiile la „Nufărul alb”, pen-
tru băi cu nămol, pentru un bazin de înot la 
„Bucuria-Sind”. 

Simion David, medic-șef al Sanatoriu-
lui „Codru”, a subliniat că, pentru angajații 
instituției pe care o conduce, azi e sărbătoa-
re mare. Dânsul a mulțumit CNSM pentru 
investițiile făcute, grație cărora a fost con-
struit acest bloc frumos. 

„Sindicatele au făcut un lucru enorm  
într-un termen foarte scurt. Construcția a 
fost încheiată într-o perioadă record, de 10 
luni. Aici se vor odihni salariați din toate do-
meniile. La Stațiunea „Codru” erau condiții
bune și până acum, dar cu acest bloc mo-
dern Sanatoriul va fi și mai atractiv”, a subli-
niat cu mândrie Simion David.

Natalia HADÂRCĂ,
n.hadarca@vocea.md
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La mulți ani cu sănătate!
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