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din Republica Moldova

Femeia, întotdeauna a purtat pe umerii săi
o povară egală, ba chiar una mai mare decât cea pe care
o duce bărbatul. În afară de obligaţiile sale de serviciu, femeia
întotdeauna a stat la baza familiei, a fost îngerul ocrotitor al casei şi
educatorul copiilor săi. Din păcate însă, această trudă a femeii, care
mai degrabă ar putea ﬁ caliﬁcată drept eroism, nu este întotdeauna
apreciată. Nu întotdeauna societatea a fost în stare să evalueze corect
rolul femeii şi să-i acorde drepturi egale cu cele ale bărbaţilor. Ba
mai mult – în cele mai multe cazuri lupta pentru drepturile sociale,
economice şi juridice ale femeii a fost condusă şi purtată tocmai de
femei. Drept simbol al acestei lupte, al victoriei asupra stereotipurilor
din trecut poate ﬁ considerată sărbătoarea Ziua Internaţională a Femeii,
care este îndrăgită de toată lumea şi este sărbătorită în mai multe ţări
de mai bine de un secol. Chiar şi astăzi, când în societatea noastră mai
sunt înregistrate cazuri de inegalitate şi oprimare în adresa femeilor,
ziua de 8 Martie rămâne a ﬁ un simbol al luptei pentru drepturile
femeii. Totodată, această zi reprezintă şi un bun pretext pentru noi,
bărbaţii, de a Vă exprima recunoştinţa şi a Vă face declaraţii
de dragoste pe care meritaţi să le auziţi permanent.
STIMATE COLEGE,
Cu ocazia Zilei de 8 Martie, Vă aduc cele mai sincere
felicitări, urări de sănătate, bucurie, multe realizări,
viaţă lungă şi îmbelşugată. Să aveţi o sărbătoare cât
mai frumoasă, plină de zâmbete şi căldură suﬂetească.
Fie ca renaşterea naturii să Vă aducă lumină şi
duioşie în suﬂet, pace şi linişte în casă, cât mai multe
ﬂori şi ocazii de fericire.
Vă doresc o viaţă plină de iubire, credinţă, speranţă
şi împlinită prin aprecierea şi stima celor care Vă
înconjoară.
Cu profund respect,
Din numele Biroului Executiv
al Sindicatului „Sănătatea”

Victor Benu

2

ȘEDINȚA BIROULUI EXECUTIV AL SINDICATULUI „SĂNĂTATEA”
La 28 februarie, curent, a avut loc ședința
Biroului Executiv al Sindicatului „Sănătatea”.
În cadrul ședinței au fost examinate următoarele
chestiuni:
1. Cu privire la convocarea ședinței Consiliului
Republican al Sindicatului „Sănătatea” cu
următoarea ordine de lucru:
1.1. Cu privire la Raportul anual-2011 „Realizări
și perspective”;
1.2. Cu privire la bugetul sindical pentru anul 2012.
2. Cu privire la aprobarea proiectelor de
documente ale Sindicatului „Sănătatea”:
2.1.Recomandări privind utilizarea eficientă a
mijloacelor ﬁnanciare ale organizației sindicale
membre a Sindicatului „Sănătatea”;
2.2. Regulamentul cu privire la Fondul republican
„Ajutor reciproc și solidaritate”;
2.3. Regulamentul cu privire la folosirea Fondului
republican „Educație sindicală și informare”;
2.4. Cu privire la organizația sindicală teritorială
3. Cu privire la Planul de activitate al Biroului
Executiv pentru anul 2012.

4. Cu privire la poziția Sindicatului „Sănătatea”
privind Programul național de reformare a serviciilor
de asistență medicală pentru anii 2011-2014.
5. Cu privire la Planul de repartizare a biletelor
balneo-sanatorial pentru anul 2012.
6. Cu privire la Planul educațional și de

Limita numărului de personal pentru instituțiile
ﬁnanțate de la Bugetul de Stat și de la bugetele
administrativ-teritoriale este prevăzută în număr
de 208683 unități (2011 – 212000 unități cu o
descreștere de 3317 unități).
Limita cheltuielilor de personal pe autoritățile
publice centrale - în sumă de 4171,1 milioane lei,
și pe autoritățile publice locale – în sumă de 4573,9
milioane lei. Total 8740,5 milioane lei (2011 –
7834,5 milioane lei).
Legea bugetului de stat prevede că guvernul va
întreprinde măsuri pentru încadrarea în numărul și
cheltuielile de personal stabilite.
Necesar de așteptat că și 2012 ca și în 2011 vor
ﬁ întreprinse măsuri pentru reducerea funcțiilor
vacante, îndeosebi a personalului auxiliar
(administrativ, tehnic, economic și de deservire).
Ca și în anul 2011, instituțiile publice ﬁnanțate
de la bugetul de stat vor ﬁ scutite de plata chiriei
(cu excepția serviciilor comunale) pentru încăperi
închiriate de la alte instituții publice de sănătate
ﬁnanțate de la bugetul de stat.
Ministerul Finanțelor este autorizat:

a) Pentru înlăturarea consecințelor calamităților naturale să includă în bugetul de stat la capitolul
„Venituri” și „Cheltuieli” mijloace acumulate la
conturile speciale.
b) Să blocheze, în caz de sporire a deﬁcitului
bugetului de stat, anumite cheltuieli cu excepția
cheltuielilor de personal, a burselor, indemnizațiilor,
compensațiilor, alocațiilor și ajutoarelor sociale.
c) Să utilizeze temporar soldurile mijloacelor
speciale deținute de instituțiile publice ﬁnanțate de
la bugetul de stat pentru efectuarea de cheltuieli la
componența de bază a bugetului de stat, restituindule pe parcursul anului bugetar.
La capitolul „Venituri” pentru anul 2012 sunt
prevăzute 21367269,1 mii lei.
La capitolul „Cheltuieli” – 22164269,1 mii lei
(o creștere cu 1810195 mii lei sau cu 9,0 la sută).
Cheltuielile la componența de bază constituie
18025996,1 mii lei.
La capitolul „Cheltuieli” pentru ocrotirea
sănătății sunt prevăzute 2692597,5 mii lei (2011 –
2554556,1 mii lei, cu o creștere de 138041,4 mii
sau cu 5,4 la sută).

informație pentru anul 2012.
7. Cu privire la respectarea articolului 20 al
Statutului Sindicatului „Sănătatea” ce ține de
apartenența la sindicat.
8. Probleme ﬁnanciare și organizatorice.
Hotărârile Biroului Executiv sunt publicate în
Buletinul informativ nr. II (44).

3

Planiﬁcarea cheltuielilor la capitolul „Ocrotirea sănătății”
Nr.
d/o
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Planiﬁcat
pentru
Denumirea indicatorilor
2012
(mii lei)
Total inclusiv
2721886,1
Spitale
8466,3
Policlinici și centre ale medicilor de familie 1494,8
Servicii și instituții sanitaro-epidemiologice 231622,2
și de proﬁlaxie
Instituții și servicii în domeniul ocrotirii 169024,9
sănătății neatribuite la alte grupe
Programe naționale de ocrotire a sănătății
144400,4
Servicii legate de FOAM
2158894,2
Organe administrative
7983,3

Conform prevederilor Legii nr. 1593-XV din
26.12.2002 „Cu privire la mărimea, modul și
termenele de achitare a primelor de asigurare
obligatorie de asistență medicală” art.4 (4) prin

Diferența

Planiﬁcat
pentru
2011
(mii lei)
2554556,1
5000,0
1266,8
198058,8

Mii lei

%

+ 167330,0
+ 3466,3
+ 228,0
+ 33563,4

+ 6,55
+ 69,3
+ 18,00
+ 17,00

226104,6

- 57080,2

- 25,24

133472,5
1984288,9
6364,5

+ 10927,9 + 8,19
+ 174605,3 + 9,00
+ 1618,8
+ 25,43

care Guvernul are calitatea de asigurat, la bugetul
de stat trebuie să ﬁe planiﬁcate surse ﬁnanciare nu
mai puțin de 12,1 la sută din totalul cheltuielilor de
bază. Norma în cauză este respectată.

Cheltuielile totale pentru învățământul public din ocrotirea sănătății
Denumirea indicilor
Total cheltuieli
Inclusiv din
(mii lei)
mijloace speciale
(mii lei)
Învățământ public și serviciile de educație, 352713,8
137840,2
inclusiv
Învățământ superior
206185,5
92449,2
Învățământ postuniversitar
77443,0
25248,1
Perfecționarea cadrelor
8927,8
8927,8
Învățământ mediu de specialitate
60157,5
11215,1
Cheltuieli de personal pentru învățământul public din ocrotirea sănătății
Denumirea indicilor
Total cheltuieli
Inclusiv din
(mii lei)
mijloace speciale
(mii lei)
Învățământ, total
189443,4
137840,2
Învățământ superior
105452,6
34087,7
Învățământ postuniversitar
44079,7
16189,0
Perfecționarea cadrelor
5331,3
5331,3
Învățământ mediu de specialitate
34384,4
4652,6
În anul 2012 vor ﬁ alocate de la bugetul de stat
investiții capitale pentru:
-Centrul de cultivare a plantelor medicinale al
USMF „N.Testemițanu”, s. Bardar, rl Ialoveni –
300,0 mii lei;
-Reconstrucția blocului B în Centrul de
stimulare și testare a abilităților practice al USMF
„N.Testemițanu”, str. 31 August 1989, nr. 137,
mun. Chișinău – 16620,3 mii lei;
-Reconstrucția căminului nr.15 al USMF
„N.Testemițanu”, str. M.Viteazu, nr. 1 A, mun.
Chișinău – 2000,0 mii lei;

-Reconstrucția clădirilor Spitalului de boli
tuberculoase din s. Vorniceni, rl Strășeni – 8466,3;
-Sediul Centrului de Sănătate Publică, str.
A.Hîjdeu, nr. 49, mun. Chișinău – 1028,5 mii lei;
-Reconstrucția Spitalului Clinic Republican 8000,0 mii lei.
De la Bugetul de stat vor ﬁ alocate surse
ﬁnanciare autorităților publice locale pentru
ﬁnanțarea cheltuielilor capitale:
-Centrul medicilor de familie din c. Chetrosu –
150,0 mii lei;
-Centrul de sănătate din s. Sadova, rl Călăraș –
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200,0 mii lei;
-Oﬁciul medicilor de familie din s. Horjești, rl
Hâncești – 370,0 mii lei;
-Centrul de Sănătate din s. Sipoteni, rl Hâncești
– 300,0 mii lei;
-Oﬁciul medicilor de familie din satul Caracui, rl
Hâncești – 200,0 mii lei;
-Oﬁciul medicilor de familie din s. Zâmbreni,
rl Ialoveni – 100,0 mii lei;

-Oﬁciul medicilor de familie din s. Sămășcani,
rl Șoldănești – 300,0 mii lei;
-Centrul de Sănătate din s. Hegureni, rl Telenești
– 100,0 mii lei;
-UTA Găgăuzia, blocul de Chirurgie al Spitalului
raional Comrat – 3563,0 mii lei;
-Spitalul raional din orașul Ceadâr-Lunga –
1437,0 mii lei;
Total ocrotirea sănătății – 6720,0 mii lei.

Dinamica indicatorilor macroeconomici, 2009-2014
Unitatea
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Indicatorii
de
efectiv
estimări
pronostic
măsură
Produsul intern brut nominal
mild. lei
60,4
71,8
82,1
91,6
101,0
110,8
față de anul precedent în
%
94
106,9
105
105
105
104,5
prețuri comparabile
Indicele prețurilor de
consum
mediu anual
%
100
107,4
107,2
106,9
105
105
la sfârșitul anului
%
100,4
108,1
108
105,7
105
105
Cursul de schimb al leului
mediu anual
lei/USD
11,11
12,37
11,37
11,93
12,00
12,00
la sfârșitul anului
lei/USD
12,3
12,15
12,00
12,10
12,10
12,10
Export
mil. USD
1283
1541
1875
2100
2350
2625
față de anul precedent
%
80,6
120,1
122
112
112
112
Import
mil. USD
3278
3855
4650
5150
5650
6200
față de anul precedent
%
66,9
117,6
121
111
110
110
Soldul balanței comerciale
mil. USD -1995
-2314
-2775
-3050
-3300 -3575
Producția industrială în
mild. lei
22,6
27,1
31,4
35,3
40
44,3
prețuri curente
față de anul precedent în
%
78,9
107,0
107,5
107
107
106,5
prețuri comparabile
Producția agricolă în
mild. lei
13,3
19,7
21,7
23,4
24,8
25,9
prețuri curente
față de anul precedent în
%
90,4
107,9
105
103,5
103
102,5
prețuri comparabile
Investițiile în capital ﬁx
mild. lei
10,9
12,9
15,9
18,2
20,6
22,7
față de anul precedent în
%
65,1
116,7
112
109
109
108
prețuri comparabile
Salariul nominal mediu
lei
2748
2972
3300
3650
4000
4400
lunar
față de anul precedent:
%
109
108
111
111
110
110
nominal
real
%
109
101
104
103
104
105
Fondul de remunerare a
mild. lei
19,9
20,8
24,0
26,9
29,8
32,8
muncii
față de anul precedent:
%
103
104
115
112
111
110
nominal
real
%
103
97
108
105
105
105
Responsabil de informație

Ion CUCU,
consilier principal al
Sindicatului „Sănătatea
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ORGANIZAȚIA DE FEMEI
Organizația de femei a Sindicatului „Sănătatea”
din Republica Moldova, pe parcursul ultimilor ani
desfăşoară o activitate amplă în vederea protejării
drepturilor social-economice, profesionale, de
muncă, ocrotirea sănătăţii femeilor – membri de
sindicat.
În anul care s-a scurs, Organizația de femei a
continuat să creeze comitete de femei în organizațiile
sindicale primare și să organizeze instruirea acestor
femei, întru conștientizarea de către membrii de
sindicat a necesității activizării femeilor și implicării
lor în mișcarea sindicală.
Este îmbucurător faptul, că tot mai multe femei
se implică în diverse activități organizate la diferite
niveluri: local, național, internațional și de ramură.
Se conﬁrmă, că implicarea activă a femeilor în
viața socială și diferite activități sindicale le fac
mai sigure și hotărâte să se implice în multitudinea
problemelor pur sindicaliste, să pretindă la funcții
de responsabilitate la toate nivelurile, să participe
la soluționarea problemelor speciﬁce genului, să
devină parte componentă a practicilor sindicale.
Tot mai mult se extinde participarea femeilor
la negocierea contractelor colective de muncă,
înaintându-se propuneri ce țin de respectarea
drepturilor femeilor și protecția lor socială,
economică și profesională; supravegherea respectării
legislației în vigoare privind protecția juridică și
socială a mamei și copilului; majorarea și achitarea
la timp a indemnizațiilor; acordarea concediilor
suplimentare pentru mame cu copii, cu prevederi
asupra sistemului de reciclare profesională, plasării
în câmpul muncii, elaborării de priorități întru
asigurarea cu locuri de muncă remunerate decent
etc.
Periodic, femeile-membre ale Organizației de
femei a Sindicatului „Sănătatea” se întrunesc în
ședințe pentru a discuta problemele cu care se

confruntă și a găsi căi de soluționare a lor.
În cadrul acestor întruniri, nu numai odată, s-a
accentuat că Organizaţiile de femei din cadrul
Sindicatului sunt îngrijorate de dezvoltarea
economică a ţării din punct de vedere a trei
aspecte, conﬁrmate de datele statistice: descreşterea
numărului populaţiei Republicii Moldova;
îmbătrânirea populaţiei și situaţia copiilor rămaşi
fără părinţi în urma migraţiei.
Nu în ultimul rând, se analizează activitatea
organizaţiilor de femei privind crearea condiţiilor
favorabile de muncă pentru femei; asigurarea unui
mediu sănătos şi a normelor de protecţie şi igienă
a muncii contra accidentelor de muncă şi bolilor
profesionale; atestarea locurilor de muncă; normarea
muncii etc.
Sunt organizate un șir de activități pentru a
accentua poziţia femeii din Moldova pe piaţa muncii
și se discută legislația Republicii Moldova, care
stipulează drepturi egale pentru femei şi bărbaţi în
toate domeniile vieţii publice şi private.
Femeile participante la aceste activități au
concluzionat că cadrul juridic naţional, în linii
generale, corespunde standardelor internaţionale
în materie de egalitate de gen, dar mai există
rezerve la capitolul fortiﬁcării mecanismului legal
de protecţie a femeilor împotriva discriminării. În
poﬁda faptului că Legea cu privire la asigurarea
egalităţii între femei şi bărbaţi cere partidelor şi
altor organizaţii social-politice promovarea egalităţii
de gen (în scopul majorării numărului femeilor în
poziţii decizionale la nivel naţional cât şi local),
până în prezent nu a fost stabilit un mecanism de
responsabilizare a acestora pentru încălcarea acestor
exigenţe. In acest sens, prevederile legii poartă un
caracter declarativ.
Astfel, a fost organizat Forumul Naţional al
Femeilor cu genericul „Rolul femeii în Moldova
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independentă - realizări şi perspective”, la inițiativă
Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
Evenimentul a fost consacrat aniversării a XX-a de
la proclamarea independenţei Republicii Moldova
şi a avut drept scop sensibilizarea opiniei publice
asupra rolului femeilor în dezvoltarea societăţii,
promovarea modelelor de succes în acest sens, dar
şi consolidarea solidarităţii femeilor din ţara noastră.
La Forum a fost adoptată o Declaraţie comună, în
care femeile se angajează să depună eforturi sporite
pentru redresarea statutului femeii şi extinderii
drepturilor şi libertăţilor fundamentale.
Fiind membră a Organizației femeilor din cadrul
Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova
a participat la concursul „Cea mai bună Organizaţie
de femei din cadrul Centrelor sindicale naţionalramurale” și a fost recunnoscută ca una dintre cele
mai bune organizații. Cu o deosebită satisfacție
menționăm activitatea asiduă și implicarea activă
a femeilor din cadrul Sindicatului „Sănătatea”,
care au contribuit la participarea la acest concurs,
precum: Melniciuc Valentina, Centrul medicilor de

familie Briceni; Todorova Irina, Centrul medicilor
de familie Comrat; Mamolat Parascovia, Spitalul
raional Dubăsari; Ailoaiei Iulia, Centrul de sănătate
publică Glodeni; Grozavu Lucia, Centrul medicilor
de familie Râșcani; Popov Silvia, Spitalul raional
Rezina; Prociuc Ludmila, Centrul de sănătate
publică Sângerei; Colotenco Ana, Spitalul raional
Vulcănești; Safonov Nina, Asociația Sindicală a
Farmaciștilor; Emilian Rodica, Colegiul Național
de Medicină și Farmacie; Pamujac Ludmila, Centrul
Stomatologic Municipal pentru Copii; Simionică
Varvara, Spitalul Clinic Municipal nr. 1și alte femei
– lideri și membri de sindicat.
Consiliile de femei din cadrul Sindicatului
„Sănătatea” colaborează de comun cu Asociațiile
republicane ale nurselor, farmaciștilor, organizațiile
non-guvernamentale din domeniu. De asemenea,
participă la diferite acțiuni, acordă ajutor pentru
organizarea și desfășurarea activităților de Ziua
internațională a femeilor, Ziua internațională a
nurselor, Ziua internațională a copiilor etc.

Într-un stat democratic
femeia trebuie să ﬁe percepută în alte roluri
decât cel de mamă, soră, soţie sau bunică, deoarece
femeile posedă un potenţial intelectual şi uman deosebit.
Activitatea femeilor în toate domeniile şi-a menţionat necesitatea
creării condiţiilor adecvate în care femeia să aibă motivaţia pentru
a se implica mai mult în procesele de administrare a ţării.
În ultimii ani femeile sunt în topul schimbărilor, muncind cot la cot cu
bărbaţii, implicându-se activ la promovarea reformelor, pentru a ediﬁca
un stat de drept, bazat pe valori democratice.
În ajunul celor mai frumoase, duioase şi îndrăgite de toată lumea sărbători
– Ziua Internaţională a femeii – permiteţi-mi să vă aduc un omagiu şi să
vă adresez cele mai sincere cuvinte de dragoste şi recunoştinţă.
Vă doresc să aveţi parte de iubire, atenţie şi înţelegere din partea
bărbaţilor Dumneavoastră, iar gingăşia primăverii să Vă însoţească
pe parcursul întregii vieţi. Fie ca pacea şi liniştea să dăinuiască în
casele şi familiile Dumneavoastră, iar ﬁecare zi să Vă aducă
numai bucurii. Fie ca tot ce faceţi, toate aspiraţiile
Dumneavoastră să ﬁe încununate de succes.

Tatiana MELNIC,
președintele Organizației de femei
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Organizația de tineret
Or gan i z aț i a s i nd i ca l ă a
studenților din cadrul USMF „N.
Testemițanu” acordă tot mai multă
atenție membrilor săi, în special
femeilor, în scopul obținerii mai
multor rezultate bune în lucrul
sindical.
Actualmente se determină
o creștere sporită a numărului
de membri de sindicat - femei,
reprezentând circa 70%, cu un
raport de 5:3 (femei : bărbați).
Această tendință determină o
activitate mai prosperă și evolutivă
de succes. Femeile sunt acea
forță a Organizației noaste care
permanent se implică în apărarea
i nt eresel or și sol uți onar ea
problem elor m embr il or de
sindicat, informându-i și
acordându-le asistență juridică
în conformitate cu Legislația
Republicii Moldova, în măsura
propriilor aptitudini.
Sindicaliștii de la USMF
împreuna cu Sindicatul
„Sănătatea” optează pentru o
m uncă de cent ă. Ast f el , la
7 octombrie 2011, când întreaga
mişcare sindicală din Republica
Moldova a marcat Ziua mondială
“Pentru o muncă decentă”, 12
bravi studenţi sindicaliști de la
medicină (printre care membri femei) au susţinut principiile unei
munci decente şi de perspectivă
în ţară noastră, având ca slogan
“Suntem patrioţi şi dorim un
viitor decent în ţara noastră!“
Proiectul de formare a tinerilor
recrutori sindicali, organizat de
către Confederaţia Naţională
a Sindicatelor din Moldova,
a demarat la începutul anului
2011, a avut drept scop formarea
şi dezvoltarea competenţelor
necesare pentru desfăşurarea
activităţii specifice recrutării
sindicale, capacităţii de recrutare
şi organizare sindicală a CNSM
şi a centrelor sindicale național-

ramurale. Şcoala recrutorului
sindical s-a desfăşurat în trei
sesiuni de instruire, cu participarea
tinerilor formatori ai Organizației
Sindicale a Studenților din cadrul
Sindicatului „Sănătatea”. USMF
“N. Testemițanu” a delegat-o
Lucia Brunchi, care a absolvit cu
succes Programul de formare în
domeniul motivării și recrutării
în sindicate “Școala recrutorului
sindical”, obținând calificarea
de recrutor sindical. Ulterior
și-a desfășurat activitatea în
cadrul sindicatului ramural și
organizației din care face parte.
Pe lângă activitatea sindicală
de zi cu zi , Organizația
promovează modul sănătos de
viața, desfășurând pe parcursul
anului 2011 evenimente cu
caracter cultural și educativ ca:
“Fii erou, donează sânge”, training
“Managementul proiectelor”,
“Tezaur studențesc” s.a.
O manifestare de amploare
a fost organizată la data de 1
decembrie – ﬂash-mob, în fața
USMF “N. Testemițanu” – cu
ocazia Zilei mondiale anti-SIDA,
sub conducerea doamnei Alina
Crăciun împreuna cu un grup
ingenios de membri sindicaliști.
Este pentru a doua oară când
s-a desfășurat un asemenea

eveniment, scopul căruia a fost
sensibilizarea populației cu
privire la existența maladiei
SIDA și încurajarea de a nu ceda
în fața ei. Implicarea lor a dus
la conștientizarea pericolului
acestei maladii și la schimbarea
mentalității populației în vederea
integrării sociale a celor bolnavi
de SIDA. În pofida ploii reci,
grupul de sindicaliști a dăruit
un dans, baloane, zâmbete și
sinceritate pentru a-i susține
pe cei afectați anual de această
maladie, demonstrând că le
sunt alături, că au inimile mari,
găsind loc și pentru persoanele
seropozitive. Totodată, au purtat
în piept panglica roșie, în semn de
comemorare a persoanelor care au
decedat din cauza maladiei SIDA.
Rolul primordial al activității
femeilo r din Organizația
sindicală a Studenților USMF
“N. Testemițanu” costă nu numai
în activitatea sindicală asiduă,
dar și în colaborare, schimb
de experiență și parteneriat
social efectiv cu alte instituții
și organizații ale Republicii
Moldova și de peste hotare.
Lucia BRUNCHI,
membru al Organizației de
tineret
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Cât de mult valorează femeia pentru noi...
Primăvara ne oferă prilejul
potrivit pentru a spune cât de
mult valorează femeia pentru
noi. Viaţa, arta, energia, ideea,
pâinea chiar şi lupta sunt la genul
feminin.
Ambiţioase, dinamice,
cu plăcerea muncii, emotive
şi eficace, ele sunt cele care
înseninează zilele bărbaţilor,
răspândesc dragoste peste orice
ar face. Şi chiar de se mai plâng
câteodată, o iau de la capăt în
ﬁecare zi, mai puternice şi mai
hotărâte, pentru că sufletul lor
ştie ce e iubirea, cum se dăruiește
şi cum se primeşte. Pentru ele
timpul se opreşte puţin în loc la
ﬁecare început de primăvară, să
le aducă un omagiu...
Femeile sunt prezente în toate
domeniile şi îşi fac munca cu
cinste şi străduinţă.

Mult stimatele noastre Femei!
Fie ca această primăvară şi ziua
de 8 Martie să Vă încălzească
sufletele, să Vă dăruie clipe
frumoase, iubire, credinţă şi
fericire veşnică! Fiţi iubite,
zâmbiți, bucuraţi-vă de darul
Dumnezeiesc de a ﬁ Femeie, de
a ﬁ mereu înﬂoritoare asemeni
ghiocelului pur şi plin de gingăşie!
Păstraţi în priviri acea lumină,
blândețe, ce conturează bunătatea

Aşa e mama şi a fost bunica
Aşa suntem femei lângă femei
Părem nimic şi nu-nsemnăm nimica
Doar nişte „ele” ce slujesc pe „ei”.
Ei neglijenţi, iar ele foarte calme
Ei încurcând ce ele limpezesc
Ei numai tălpi şi ele numai palme
Acesta e destinul femeiesc.
Şi-n fond, ce fac femeile pe lume?
Nimic măreţ, nimic impunător.
Schimbându-şi după ei şi drum şi nume
Pun lucrurile iar la locul lor.
Cu-atâţia paşi ce au făcut prin casă
Şi pentru care plată nici nu cer

inimii, ce Vă face frumoase la
chip şi la suﬂet!
Respectul şi mângâierea celor
dragi să Vă susţină la greu şi la
bine, norocul şi dragostea să Vă
ﬁe călăuză spre drumul frumos
al vieţii!
Adrian Păunescu ar ﬁ putut
spune mai multe despre femei,
în sincera sa poezie “Cântec
femeiesc”.

De-ar ﬁ pornit pe-o cale glorioasă
Ar ﬁ ajuns şi dincolo de cer.
Ei fac ce fac şi tot ce fac se vede
Ba strică mult şi ele-ndreaptă tot
Şi de aceea nimeni nu le crede
Când cad, îmbătrânesc şi nu mai pot.
Aşa e mama şi a fost bunica
Şi ca ele mâine eu voi ﬁ.
Ce facem noi, femeile? Nimica,
Decât curat şi uneori copii.
Suntem veriga ﬁrului de aţă
În ﬁecare lanţ făcut din doi
Ce greu cu noi femeile în viaţă
Dar e şi imposibil fără noi…

Consiliul Municipal Bălți
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De la inimă la inimă...
Vezi, mămica mea cea bună,
Tare mult aș vrea să-ți scriu
Dar sunt mică și nu știu…
Pentru mine blândul soare
Îți trimite o scrisoare,
Căci pe foaia de caiet
Uite a coborât încet,
Cu miez galben și ﬁerbinte.
Știu să desenez cuvinte
Fără să mă iscălesc…
Soare înseamnă „te iubesc”.
Centrul „Prieteniei”
La centrul Prieteniei de pe strada Veseliei,
Copiii curioși Vor ca toți să știe:
Cei mai buni oameni din lume sunt la Centrul de copii.
Ce ne-am face noi în viață dacă ei n-ar ﬁ?
De la ei noi am luat tot ce e mai bun,
Trebuie de învățat, educatorii ne spun.
Și chiar dacă am greșit și n-am ascultat,
Înțeleg că suntem copii și îndată ne-au iertat.
Medicii noștri iubiți sănătatea ne-o veghează,
Zi și noapte ei lucrează.
Ne închinăm în fața Voastră, scumpii noștri lucrători!
Dumnezeu să Vă păzească.
Iar noi cu drag dăruim tuturor
Un ghiocel și un mărțișor.
Cu drag,
copii Centrului de plasament și reabilitare
pentru copii de vârstă fragedă

Fiicele lui Hipocrates
În bahile și halate,
Deștepte, agere, stimate,
De pacienți ﬁți adorate,
Cu ﬁre veselă și tare
Întotdeauna muncitoare,
Cu toți bolnavii răbdătoare,
Să ﬁți frumoase și iubite
Și cu salarii mari plătite
Vă felicit cu primăvara
Să nu vă ﬁe grea povara,
S-o duceți cu plăcere-n spate
Așa cum spune Hipocrates.
Savieleva Olga,
Președintele CS al
Policlinicii Stomatologice Republicane

STIMATE FEMEI!
Primăvara... anotimpul
renașterii, al trezirii la
viață, face acum de ziua
aceasta de 8 Martie,
ziua cea mai plina de
feminitate, zâmbete și
căldură suﬂetească.
Fie ca toate împlinirile
frumoase, sănătatea și
spiritul acestei zile să Vă
însoțească pretutindeni...
Cu respect,
comitetul sindical
al CMF Cahul
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Cu suﬂetul şi inima către oameni
Printre noi trăiesc oameni, care posedă un fel
de tandreţă deosebită, un fel de lumină interioară,
care învolnutar te apropie de inima lor. Deobicei,
aceştea constitue suﬂetul colectivului, mereu sînt
preocupaţi şi angajaţi în viaţa activă, pe dînşii se
mizează, lor li se încredinţează orice misiune.
Ei sînt suﬂeteşte mai simpatici, au predilecţii
faţă de interese comune, mereu se aﬂă în mişcare,
în căutare şi ca de obicei reuşesc.
Din aceştea face parte şi un om cu suﬂetul
mare, asistenta medicului epidemiolog a CSPR
Cantemir Veronica Balan, care în luna martie
a acestui an împlineşte 50 de ani de activitate
neîntreruptă ca asistenta medicului epidemiolog
responsabilă de imunologie.
Pe parcursul anilor, pentru munca depusă a
fost apreciată la cel mai înalt nivel. În anul 1978
i s-a oferit titlul de „ Lucrător emerit al ocrotirii
sănătăţii” al Uniunii Sovetice. În anul 1981 este
decorată cu medalia „ Pentru merite în muncă”
al Prezidiumului Suprem al Uniunii Sovetice. În
anul 1988 a fost decernată cu titlul de lucrător
emerit al ocrotirii sănătăţii al Republicii Moldova.
În anul 1990 este decorată cu medalia „Veteran
al Muncii”. Doamna Veronica Balan şi în prezent
se aﬁrmă în muncă cu cele mai bune calităţi:
înaltul simţ al responsabilităţii, apartenenţă la tot

ce preocupă nu numai colectivul CSPR Cantemir,
ci şi întregul colectiv de lucrători medicale ai
raionului.
Noi, membrii colectivului CSPR Cantemir,
ne bucurăm, că printre noi este un om cu suﬂetul
mare, plin de viaţă, aşa cum este Veronica Balan.
Recent a împlinit o vârstă frumoasă şi cu
ocazia împlinirii a 50 de ani de activitate pe
tărâmul ocrotirii sănătăţii, îi dorim succese şi în
continuare, multă sănătate, şi mereu să ﬁe așa cum
o ştim todeauna plină de viaţă.
Eugen SURDU,
preşedintele CS
al CSP Cantemir

La Mulți Ani de 8 Martie!
Şi în această primăvară gândurile noastre se
îndreaptă către Dumneavoastră, cu dragoste şi
gingăşie, pentru că anume
Voi, femeile, puneţi suﬂet
în tot ceea ce faceţi.
Mame, soţii, bunici,
ﬁice, iubite sau surori, Vă
dorim din tot suﬂetul să
aveţi parte de un 8 martie
plin de bucurii şi fericire,
pentru că sunteţi cele
care înseninează zilele
bărbaţilor - deşi ei se plâng,
dar numai pentru că aşa s-au
obişnuit; pentru că sunteţi
cele care numai când priviţi
către copiii voştri, da-ţi
lumii mai multă frumuseţe;
pentru că sunteţi cele care găsesc în ﬁecare zi timp
pentru orice problemă şi orice nevoie a celor dragi;
pentru că, deşi vă mai plângeţi, uneori, o luaţi de la

capăt în ﬁecare zi, mai puternice şi mai hotărâte;
pentru că suﬂetul vostru ştie ce e iubirea, cum să o
dăruiţi şi cum s-o primiţi..., şi
pentru tot ceea ce reprezentaţi,
pentru voi timpul se opreşte
puţin în loc la ﬁecare început
de primavară, să vă aducă un
omagiu...
Fie ca toate împlinirile
frumoase,
sănătatea
şi
spiritul acestei zile să Vă
însoţească pretutindeni… şi
ﬁe ca primavara iubirii să vă
inunde suﬂetul cu bucurie şi
cu parfumul tuturor ﬂorilor
sale.
Vă dorim un 8 Martie cât
mai frumos!
Сu profund respect,
Colectivul CSP Briceni
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FELICITĂRI CU 8 MARTIE

Versuri dedicate Femeilor

Cu prilejul zilei de 8 Martie, Administraţia
Clinicii SANCOS, adresează sincere urări de bine
și recunoștință, tuturor colaboratoarelor, dorindule multă sănătate, un cer senin, bucurii, fericire,
realizări remarcabile în activitatea profesională.

Dacă n-aș ﬁ bărbat aș vrea să ﬁu neapărat
nisipul pe care calci.
Aș vrea să ﬁu apa care-ți mângâie coapsele,
soarele care-ți încălzește pieptul.
Nu mi-ar rămâne decât să ﬁu petale, din ﬂoare de
cais, care să-ți cadă pe buze…
Nu aș avea încotro și aș ﬁ vântul care să te
înﬁoare.
În ﬂuturi m-aș întrupa ca să mă așez pe umerii
tăi.
Zburătorul din mit aș ﬁ ca să te însoțesc în vise,
Șoapte tainice care să-ți dezmierde urechea aș ﬁ.
Ți-aș da târcoale ca îngerul păzitor, să nu mă vezi
dar să știi că sunt…
Aș ﬁ gândul bun care să te întâmpine.
Fântâna cu apa bună de la răscrucea vieții tale
m-aș face!
Numai pentru tine aș ﬁ ploaie de vară,
Luceafăr m-aș cățăra pe bolta cerului ca să-ți
luminez nopțile.
Prunc în pântecele tău m-aș face, femeie!
Ca să mă nasc și să te iubesc…
Fii binecuvântată mamă, bunică, soră, iubită,
taină a Universului!

Administrația Clinicii SANCOS împreună cu
comitetul sindical, remarcă cu satisfacție implicarea
și străduința dnei Ana HACHI, unul dintre cei
mai vechi colaboratori, de a munci cu abnegație
și dăruire de a răspunde cu promptitudine și
competență la cerințele și imperativele activității
de deservire a clienților și pacienților.
Apreciem înalt profesionalismul Dumneaei,
ﬁdelitatea şi devotamentul manifestat în activitatea
profesională, optimismul şi jovialitatea de care dă
dovadă.
Vă mulțumim pentru experiența și profesionalismul Dumneavoastră.
Comitetul sindical al Clinicii SANCOS

Administrația Clinicii SANCOS

Stimate Doamne și Domnișare,
În ajunul celei mai frumoase, duioase
şi îndrăgite de toată lumea sărbători – Ziua
Internaţională a Femeii – permiteţi-ne să Vă aduc un
omagiu şi să Vă adresez cele mai sincere cuvinte de dragoste
şi recunoştinţă.
Vă doresc să aveţi parte de iubire, atenţie şi înţelegere din
partea bărbaţilor Dumneavoastră, iar gingăşia primăverii să Vă
însoţească pe parcursul întregii vieţi. Fie ca pacea şi liniştea să
dăinuiască în casele şi familiile Dumneavoastră, iar ﬁecare
zi să vă aducă numai bucurii. Fie ca tot ce faceţi, toate
aspiraţiile Dumneavoastră să ﬁe încununate de succes.
Silvia PANCENCO,
președintele CS al Dispensarului
republican de narcologie

Mihail OPREA,
directorul general al Dispensarului
republican de narcologie
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„Nu există în largul lumii un drum mai plin de emoții, de neprevăzut,
de lucruri uimitoare decât suﬂetul unei femei”.
Camil Petrescu
Nu în zădar Ziua femeii se sărbătorește
primăvara – acesta este anotimpul în care frumosul
reînvie, e un nou început, e căldură în suﬂet și…
liniște (pentru că nu există mai calmant sunet, decât
cel al apei, care curge încet, abia trezită și ea…).
Și, desigur, cea mai importantă FEMEIE din
viața ﬁecărui este MAMA.
Ale cui sunt cele mai gingașe și mai albe mâini?
Cine are cei mai frumoși și sinceri ochi, în care se
scaldă tot universul? Al cui este cel mai moale și
parfumat par, în care ne ascundeam fața și plângeam
când eram mici?
Cine te iubește cel mai mult? A cui inima e
mai mare decât toate inimile? Și din gura cărui om,
numele tău îți sună cel mai frumos? – MAMA!!!
Pentru aceasta femeile sunt deosebite – doar ele

Dragele noastre,
Femei-mame, Femei-iubite, Femei-soţii,
Femei-surori, Femei-ﬁice!
Cu prilejul celei mai frumoase sărbători a
primăverii, anotimp al renaşterii şi al trezirii la viaţă,
ne închinăm în faţa Voastră!
Pentru că sunteţi cele care ne înseninează zilele
bărbaţilor, pentru că sunteţi cele care suﬂaţi dragoste
peste orice faceţi Voi și familia Voastră, pentru că
sunteţi cele care numai când priviţi către copiii Voştri,
daţi lumii mai multă frumuseţe, pentru că suﬂetul
Vostru ştie ce e iubirea, cum se dăruieşte și cum se
primeşte ea... și pentru tot ceea ce reprezentaţi.
Pentru voi timpul se opreşte puţin în loc la ﬁecare
început de Primăvară, să vă aducă un omagiu...
Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea și
spiritul acestei zile să Vă însoţească pretutindeni şi ﬁe
ca primăvara iubirii să Vă inunde suﬂetul cu bucurie
si cu parfumul tuturor ﬂorilor sale.
Vă dorim un 8 Martie cât mai frumos şi un sincer
călduros La Mulţi Ani!!!

Buletin informativ
al Sindicatului “Sănătatea”
din Republica Moldova

pot purta sub inimă viitorul – copiii!
Fie ca această zi să Vă parfumeze suﬂetul cu
cât mai mult optimism, iar ochii să vadă în calea
lor vântul plăcerilor; mâinile să strângă, să simtă
atingerea unei iubiri nu din povesti, ci unei iubiri
simple, dar puternice… Sunteți demne de ce-l mai
bun, ﬁți mândre și păstrați-vă feminitatea cât mai
mult timp, ﬁindcă datorită acestui determinativ
sunteți iubite și protejate de către bărbați!
Aș dori să felicit în deosebi colectivul de
femei cu care conlucrez: să aveți parte de sănătate
cronică, fericire recidivantă, dragoste hipertonică și
o atmosferă caldă în familie și în colectiv.
Maria BATÎR,
președintele CS al
Centrului de sănătate Pîrjolteni

Comitetul sindical al
Sanatoriului „Nufărul Alb”
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