O minte sănătoasă într-un corp sănătos

În perioada 21-23 septembrie 2018, la baza sportivă a Casei de odihnă „Campingul din Vadul
lui Vodă”, s-au desfășurat probele sportive în cadrul ediției a V-a a Spartachiadei Confederației
Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM). La competiții au participat peste 600 de salariați,
membri de sindicat, reprezentanți ai centrelor sindicale-național ramurale.

La deschiderea Spartachiadei au fost prezenți conducerea Confederației Naționale a
Sindicatelor din Moldova, președinți ai centrelor sindicale național-ramurale și reprezentanți ai
Comitetului Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova.

Organizarea și desfășurarea Spartachiadei a fost efectuată de către Confederația Națională a
Sindicatelor din Moldova, Comitetul Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova, în
comun cu centrele sindicale național-ramurale, membre ale CNSM.

Scopul Spartachiadei a fost de a propaga cultura fizică și sportul, pentru fortificarea sănătății și
profilaxia bolilor, promovarea unui mod sănătos de viață în rândul salariaților din economia
națională.
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Participanții s-au întrecut la următoarele probe sportive: volei (femei); volei (bărbați); minifotbal;
tenis de masă; joc de dame, șah; ștafeta olimpică; darts; tragerea odgonului; cursa olimpică de
1000 metri.

Selecționata Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova a fost reprezentată de lucrători
medicali care au participat la competițiile sportive finale din cadrul Spartachiadei a XXXII-a a
lucrătorilor ocrotirii sănătății și au luat locuri de frunte. În acest context menționăm că au
participat angajați din cadrul următoarelor instituții: Clinica de Medicină Estetică „Sancos”,
Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, Institutul de Medicină
Urgentă, Spitalul Clinic Republican „Tomofei Moșneaga”, Spitalul Clinic Municipal nr.1, Institutul
de Neurologie și Neurochirurgie, Centrul Stomatologic Orhei, Centrul Stomatologic
Basarabeasca, Spitalul Clinic Municipal Bălți, Centrul de Sănătate Publică Soroca și Spitalul
raional Soroca. Cu deosebită satisfacție Vă informăm că echipa Federației s-a învrednicit de
locuri de frunte la probele: joc de dame – locul I și șah – locul III.

Participanții au demonstrat că știu nu doar să muncească, dar și să practice activ sportul. Ei
și-au demonstrat abilitățile sportive, fiind jurizați de arbitri profesioniști.
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