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Stimați colegi!

Cu deosebit respect, 
din numele Biroului Executiv al 

Federației Sindicale „Sănătatea” 
Aurel POPOVICI, președinte         

În preajma sărbătorilor de iarnă, ne adresăm către 
Dumneavoastră cu sincere felicitări și urări de bine. 

Vă dorim ca Anul Nou ce bate la ușă, să Vă aducă satisfacție  
pentru munca depusă pe parcursul anului în vederea acordării asistenței medicale populației 
și în scopul respectării drepturilor fundamentale ale salariaților.

Anul 2018 a fost un an cu realizări remarcabile, dar și cu probleme care necesită a fi 
soluționate. Succesele noastre au fost posibile grație activismului și muncii membrilor de sind-
icat, liderilor și activiștilor organizațiilor sindicale primare.

Toate realizările noastre pe parcursul anului au devenit file de neuitat pentru istoria sectorului 
sănătății și a mișcării sindicale. Împreună am reușit să contribuim la apărarea intereselor sociale ale 

salariaților, rezolvarea multiplelor probleme cu care se confruntă la locul de activitate membrii de 
sindicat. Am continuat și dezvoltat colaborarea cu partenerii sociali și relațiile cu colegii sindi-
caliști din diferite țări.

În ajunul fermecătoarelor sărbători de iarnă, gândurile noastre se îndreaptă spre Dumneav-
oastră, STIMAȚȚI COLEGI, dorindu-Vă prosperitate, sănătate, feri-

cire, bunăstare, pace sufletească și succese în toate.
Crăciun fericit și La mulți ani!
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„A FI MEMBRU DE SINDICAT (NU) 
ESTE UN HOBBY!?”

Statutul de persoană cu 
poziţie activă este un subiect 
care merită a fi pus pe tapet. 
Indiferenţa este un viciu care 
ştirbeşte mult din noţiunea de 
civism, de om activ din punct 
de vedere social.

Tot mai des poţi auzi de la 
membrii de sindicat despre 
multiple probleme, fără nici o 
analiză a factorilor care le-au 
generat. Or, în opina mea, este 
timpul ca să schimbăm opti-
ca, vizând abordarea problem-
elor prin prisma identificării 
soluţiilor pentru acestea.

Afirm cu toată certitudinea 
că sindicatele niciodată nu au 
fost promotorii războaielor so-
ciale, ba dimpotrivă, sindicate-
le pledează pentru instaurarea 
unei păci sociale durabile.

Cu toate acestea, constat că 
fără o luptă sindicală fermă, 
bazată pe principiile sindicalis-
mului democratic, fără aplicar-
ea tuturor mecanismelor legale 
şi statutare de realizare a obiec-
tivelor programatice şi strate-
gice susţinute de membrii de 
sindicat, nu mai putem vorbi 
despre activitatea sindicală ca 
despre una profesionistă, ci ca 
despre un hobby.

Puterea organizaţiei sindi-
cale de orice nivel depinde, in-
contestabil, de poziţia activă 
a membrilor săi. Aud multe 
propuneri, idei, dar nu văd o 
abordare pragmatică din partea 
membrilor de sindicat referi-
toare la problemele lor, individ-
uale şi colective, aplicând astfel 
de forme legale pentru realiza-
rea intereselor legitime, pre-
cum: sesizarea, petiţia, inter-
pelarea, protestul, organizarea 

întrunirilor etc.
Pot doar să constat că nu o fac 

fie din motiv de necunoaştere a 
acestor mecanisme, fie din motiv 
de indiferenţă, că o va face cineva 
pentru ei, fie sunt mulţumiți de 
situaţia în care se găsesc, fiindcă 
nu merită mai mult.

Toate cele constatate se im-
pun în lumina reformelor de-
marate, inclusiv în domeniul 
sănătăţii. 

Consider că doar împreună 
putem controla procesul de lu-
are a unor decizii, dar, cu regret, 
nu putem prevedea consecinţele 
nefaste ale unor schimbări care 
afectează drepturile lucrăto-
rilor. Or, diminuarea unor 
drepturi se produce anume din 
cauza pasivității lucrătorilor, a 
neimplicării acestora la timp, 
pragmatic, cu o abordare com-
plexă şi profesionistă, pentru a 
fi astfel evaluate toate riscurile 
iminente, care în cele mai dese 
cazuri duc la pierderea locului 
de muncă.

Consider important să atrag 
atenţia dvs. că, atunci când bate 
vântul schimbărilor, oameni 

raţionali nu se vor ocupa de 
construirea pereţilor sau a dig-
urilor împotriva vântului, dar 
îşi vor concentra eforturile co-
mune pentru construirea mo-
rilor de vânt, pentru a beneficia 
de efectele maxime ale vântului 
schimbărilor.

Tot aici, când au loc schim-
bări, nu învinge cel mai put-
ernic, dar acel care ştie să se 
adapteze mai bine la realitatea 
noilor schimbări.

În concluzie, vreau să îndemn 
fiecare salariat membru de sind-
icat să se informeze foarte bine 
despre reformarea domeniului 
în care activează, să-şi pună şi să 
pună întrebări factorilor de de-
cizie despre riscurile iminente, 
să aibă o poziţie activă în colec-
tivul de muncă unde activează, 
căci soluţia tuturor problemelor 
este în noi.

A fi membru de sindicat NU 
este un hobby, ci este un drept şi 
o responsabilitate.

Igor ZUBCU,
vicepreședinte al Federației 

Sindicale „Sănătatea”
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PROGRAMUL EDUCAȚIONAL 
„FORMARE DE FORMATORI” REALIZAT CU SUCCES

Dezvoltarea 
sistemului edu-
cațional este un 
obiectiv de bază al 
Federației Sindi-
cale „Sănătatea” 
din Moldova, 
care joacă un rol 
esențial în dez-
voltarea și mod-
ernizarea Sindi-
catului. Condițiile 
și situația so-
cial-economică în 
schimbare, refor-
mele din sistemul 
sănătății cer și o 
modificare a for-
melor și metode-
lor de activitate a organelor sindicale, iar rezultatele de-
pind în mare măsură de nivelul de pregătire a cadrelor 
și activului sindical, de competența, profesionalismul 
și calificarea lor. Scopul educației sindicale este instru-
irea continuă a activului sindical și membrilor de sind-
icat, care să asigure: un nivel de cunoștințe și abilități 
ce ar corespunde condițiilor contemporane și actualității 
problemelor sindicale; informarea la timp a membrilor 
de sindicat; crearea condițiilor de creștere profesională și 
a șanselor în câmpul muncii.

Politica educațională a Federației Sindicale „Sănăta-
tea” din Moldova, stabilită de către Congresul VI din 
29.05.2015, prin aprobarea Strategiei Federației în do-
meniul educației și formării sindicale, prevede realizarea 
unui program de formare de formatori în colaborare cu 
Institutul Muncii al sindicatelor și Confederația Națion-
ală a Sindicatelor din Moldova. Întru realizarea acestui 
obiectiv, Biroul Executiv al Federației Sindicale „Sănăta-
tea” din Moldova a adoptat Statutul și Regulamentul de 
atestare ale formatorului, Concepția și Programul edu-
cațional „Formare de formatori”, care a fost susținut și 
aprobat de către Consiliul educațional al Confederației 
Naționale a Sindicatelor din Moldova. Obiectivul gener-
al al Programului a fost instruirea unui grup de formatori 
sindicali privind rolul, funcțiile și specificul educației și 
formării sindicale, particularitățile de manifestare și teh-
nicile de învățare a adulților.

Pentru formare a fost selectat un grup de lideri și ac-
tiviști sindicali, doritori de a deveni formatori calificați, 
capabili să conceapă și să desfășoare cursuri practice de 
instruire de înaltă calitate pentru membrii de sindicat și 

activul sindical de 
diferite niveluri.

În luna 
noiembrie 2017 a 
fost organizată și 
desfășurată prima 
sesiune din cad-
rul Programului, 
care a cuprins ur-
mătoarele mod-
ule: principiile și 
legitățile învățării 
adulților; moti-
vațiile și barierele 
învățării la adulți; 
rolul formatoru-
lui sindical; co-
municarea inter-
personală; stiluri 

de învățare; sistemul asigurărilor sociale; tactica sindi-
catelor în contextul ultimelor modificări și completări în 
legislația muncii.

În lunile mai și octombrie ale anului curent, au fost 
desfășurate următoarele două sesiuni din cadrul Pro-
gramului, care au cuprins temele: tehnici moderne de 
instruire; crearea atmosferei și realizarea activităților 
de instruire activă; reguli de întocmire și conținutul 
suporturilor de curs; arta oratorică; modul de acordare 
a garanțiilor și calculare a compensațiilor în sistemul 
asigurărilor sociale de stat; managementul proiectului, 
inclusiv a unui proces de formare eficient; tehnici ped-
agogice de predare în echipă și evaluare a activității de 
formare etc.

La sesiunea finală, desfășurată în perioada 5-7 de-
cembrie curent, a avut loc evaluarea generală a Progra-
mului cu prezentarea proiectelor individuale a formato-
rilor în formare și certificarea lor de către Comisia de 
conferire a gradelor de calificare a Confederației Națion-
ale a Sindicatelor din Moldova. 

Astfel, Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova a 
reușit să-și mărească substanțial corpul didactic cu noi 
formatori sindicali competenți și bine instruiți. Este de 
datoria decidenților Federației să-i protejeze și susțină, 
folosind la maxim competențele și profesionalismul lor 
spre binele Sindicatului și membrilor săi.

Mihail DUTCA,
consilier principal al Federației Sindicale 

„Sănătatea” din Moldova
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60 ANI
DE ACTIVITATE, ISTORIE, PERSPECTIVĂ

Institutului de Neurologie și 
Neurochirurgie „Diomid Gherman” 
din Republica Moldova, anul acesta 
a marcat 60 ani de activitate (1958-
2018). Cu acest prilej a fost organi-
zată Conferința științifică aniversa-
ră, care s-a realizat sub coordonarea 
directorului Institutului, Prof. Dr. 
Grigore Zapuhlîh. 

Activitatea s-a desfășurat bilingv 
romano-englez, în perioada 24-27 
octombrie anul curent, în incinta Ho-
telului Radisson Blue, în Chișinău.

Evenimentul a fost onorat de 
prezența oficialilor Parlamentului, 
Guvernului, Ministerului Sănătății, 
Muncii și Protecției Sociale, Uni-
versității de Stat de Medicină și 
Farmacie „Nicolae Testemițanu”, 
Academiei de Științe a Moldovei, 
Companiei Naționale de Asigurări 
în Medicină, etc.

Sesiunea comunicărilor științifice a 
fost deschisă de către Prof. Dr. Jacques 
Brotchi, Senator al Parlamentului Rega-
tului Belgiei, Doctor Honoris Causa a 
Universității de Stat de Medicină și Far-
macie „Nicolae Testemițanu”.

Participarea internațională din 
cadrul evenimentului, a reunit 26 
lectori din 14 țări: Belgia, Marea 
Britanie, Germania, Israel, Japon-
ia, Italia, Elveția, Olanda, Turcia, 
Austria, România, Federația Rusă, 
Ucraina, Republica Moldova.

Sesiunile au constat din 2 părți 
principale. Prima parte a fost con-
stituită din prezentări de lucrări 
administrativ-organizatorice ale dif-
eritor Societăți de Neurochirurgie, 
precum prezentarea Prof. Dr. A. V. 
Ciurea „100 years of neurosurgery in 
Romania - past, present, future”, ce a 
urmărit atât evoluția neurochirurgiei 
din România din ultimul secol, cât și 
conexiunile cu Republica Moldova, 
fiind urmat de Prof. Dr. Ion Poeată 
ce a expus radiografia neurochir-
urgiei din Iași, România. Ulterior, 

Conf. Dr. Horia Pleș, președintele 
Societății Române de Neurochir-
urgie, a rezumat activitatea neu-
rochirurgicală din centrul univer-
sitar Timișoara, România. Prof. Dr. 
Wolf-Ingo Steudel a prezentat „Soci-
etatea Germană de Neurochirurgie 
din 1950-2017” (Freiburg, Germa-
nia), Prof. Dr. Anatolii Son „Istoria 
Neurochirurgiei din Odesa - trecut, 
prezent, viitor” (Odesa, Ucraina).

Partea a doua a fost compusă din 
prezentări pe grupe de specialități. În 
cadrul „Chirurgiei Spinale” s-a remar-
cat Prof. Dr. Max Aebi (Berna, Elveția) 
și Mr. Marcel Ivanov (Sheffield, Mar-
ea Britanie), „Neurochirurgie mi-
crovasculară” Prof. Dr. Uwe Kehler 
(Hamburg, Germania), „Tratamentul 
meinigioamelor” Prof. Dr. Volker Seif-
ert (Frankfurt pe Main, Germania), 
„Tratamentul endovascular al anevris-
melor cerebrale” Prof. Dr. Olcay Ciz-
meli (Istanbul, Turcia).

Un alt grup a fost reprezentat de 
către centrele de neurochirurgie mai 
puțin cunoscute, din Tuimen, Fed-
erația Rusă, precum și centrul din 
Rotterdam, Olanda.

În cadrul comunicatelor neu-
rologice s-au remarcat lucrările 
Academicianului Stanislav Groppa 
„Registrul Accidentelor Vasculare 
în Republica Moldova”; Prof. Dr. 
Mihail Gavriliuc” Academicianul 
Diomid Gherman, patriarh al Neu-
roștiințelor din Moldova”; Dr. Vale-

riu Matcovschii „Neurochirurgia 
Funcțională și Stereotactică în Re-
publica Moldova”, (Chișinău, Re-
publica Moldova).

A avut o prezentare exceptională 
Prof. Dr. Kazuhiro Hongo, Matsu-
moto, Japonia cu lucrarea „Relații și 
colaborări dintre Școala de Medicină 
Universitatea Shinshu și Institutul 
de Neurologie și Neurochirurgie”.

Prezentările au fost urmărite de 
peste 200 de participanți din domeniul 
neurologiei și neurochirurgiei, consti-
tuind o recunoaștere europeană și in-
ternațională a activității neurochirur-
gicale din Republica Moldova. 

Manifestarea consacrată aniversării 
a 60 de ani de la fondarea instituției 
s-a încheiat cu conferirea diplom-
elor din partea Președintelui Par-
lamentului Republicii Moldova, 
domnul Adrian Candu și Ministru-
lui Sănătății, Muncii și Protecției 
Sociale, doamna Silvia Radu, mai 
multor medici ai Institutului de 
Neurologie și Neurochirurgie.

Actualmente, Institutul de Neurol-
ogie și Neurochirurgie „Diomid Gher-
man” din Chișinău, codus de Prof. Dr. 
Grigore Zapuhlîh, funcționează con-
form standardelor europene.

Iurie MELENTIEV,
președintele Comitetului sindical 

al Institutului de Neurologie 
și Neurochirurgie „Diomid 

Gherman”
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Institutul Mamei și Copilului, la 29 noiembrie 2018, 
a organizat Conferința științifico-practică în domeniul 
chirurgiei pediatrice, cu genericul ,,Academician Nata-
lia Gheorghiu”.

La deschiderea evenimentului a participat Președin-
tele Republicii Moldova, dl Igor Dodon, care printr-un 
discurs, adresat angajaților Institutului Mamei și Copi-
lului, a mulțumit pentru devotamentul, munca prestată 
zi de zi și atenția acordată pacienților. 

În semn de profundă recunoștință pentru meritele 
deosebite în domeniul ocrotirii sănătății mamei și co-
pilului, pentru contribuție la implementarea metodelor 
avansate de diagnostic și tratament, pregătirea specialiș-

tilor de înaltă calificare, Președintele Republicii Moldo-
va a conferit Institutului Mamei și Copilului ,,Ordinul 
Republicii”.

Totodată, pentru merite deosebite în domeniul 
ocrotirii sănătății mamei și copilului, contribuție la per-
fecționarea procesului curativ-diagnostic și profesional-
ism, a conferit înalte distincții de stat și unui grup de 
lucrători medicali din cadrul instituției.

Cu Ordinul ,,Gloria Muncii” au fost decorați: 
dna Boiștean Larisa, medic chirurg; 
dl Petrovici Virgil, medic morfopatolog;
dna Motelica Tatiana, moașă superioară. 
Ordinul ,,Meritul civic” a fost conferit:  
dnei Plotnicova Maria, medic obstetrician-ginecolog;
dlui Chiriac Adrian, medic endocrinolog; 
dnei Grosu Tatiana, asistent medical superior;
dnei Guștiuc Veronica, asistent medical principal. 
Medalia ,,Nicolae Testemițanu”:
dna Pînzari Liudmila, medic neonatolg;
dna Ciahlău Ala, medic obstetrician-ginecolog pedi-

atru.
Distincția „Om Emerit”:
Dna Bernic Jana, medic chirurg. 

Victor ȘCAREVNEA,
președintele Comitetului sindical al 

Institutului Mamei și Copilului 

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICO-PRACTICĂ
ÎN DOMENIUL CHIRURGIEI PEDIATRICE
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TINERII SINDICALIȘTI – PILONII UNUI VIITOR PROSPER
Organizația de Tineret a Feder-

ației Sindicale „Sănătatea” din Mol-
dova întrunește organizații sindicale 
primare din cadrul Universității 
de Stat de Medicină și Farmacie 
(USMF) „Nicolae Testemițanu”, 
Centrului de Excelență în Medicină 
și Farmacie „Raisa Pacalo”, Co-
legiilor de Medicină din municipiul 
Bălți, din raioanele Cahul, Orhei și 
Ungheni și tineri cu vârsta cuprinsă 
până la 35 ani, angajați în instituțiile 
medico-sanitare publice.

Organizația sindicală primară 
din cadrul Universității de Stat 
de Medicină și Farmacie „Nico-
lae Testemițanu” este o dovadă că 
studenţii Universității „Nicolae 
Testemiţanu” sunt responsabili şi 
suficient de maturi în acţiunile lor. 
Proiectele pe care le implementează, 
vizează toate categoriile de vârstă și 
au caracter local, național și inter-
național.

Unul dintre aceste proiecte este 
„Donează sânge - fii erou!” – o cam-
panie ce accentuează dubla valență 
a donării de sânge: acțiune umani-
tară care insistă pe responsabiliza-
rea populației generale în legătură 
cu donarea de sânge. În această 
ediție, pe 5 octombrie, a fost atins un 
număr record de donări - 225. Cei 
mai activi fiind studenții din anul I 
- 136 donatori.

Un alt proiect lansat de voluntarii 
Universității de Stat de Medicină și 
Farmacie „Nicolae Testemițanu”, au 
fost vizitele efectuate la Institutul 
Mamei și Copilului. Mediciniștii, 
fiind motivați de dorința vindecării 
cât mai grabnice a micuților și, conș-
tienți de efectul psihologic pozitiv 
al spiritului de echipă și al integrării 
micuților în diverse activități, s-au 
axat pe organizarea diferitor jocuri 
distractive. Au aplicat terapia prin 
colorat, cu un efect vizibil emoțion-
al, făcându-i pe pacienți să se de-
tașeze preț de zeci de minute de re-
alitate, contemplând timpul petrecut 
alături de semenii lor. Astfel, de la 

începutul semestrului au fost făcute 
5 vizite, în secțiile de endocrinolo-
gie, traumatologie, reabilitare, pedi-
atrie și nefrologie.

TVC-ul a fost cel mai așteptat 
eveniment al anului. Concursul 

umoristic a cuprins următoarele 
probe: Prezentarea (temă liberă); 
Înviorarea inversă + biatlon muzical 
şi Tema pentru acasă cu genericul 
„Tinerețea este o boală din care toți 
ne revenim”. „Praznic” este echipa 
în componența căreia sunt studenți 
ai anilor III și IV de la Facultatea de 
Medicină nr. 1, care a câștigat TVC-
ul mediciniștilor din acest an. Pe 
locul II s-a plasat echipa „HotDoc” 
de la aceeași facultate – anul VI, iar 
locul III i-a revenit echipei „Două 
capre cu trei iezi”, formată din stu-
denți în anul I de la Facultatea de 
Stomatologie. Pe locul IV și V s-au 
poziționat echipele „Kiski” de la 
Facultatea de Farmacie și respectiv, 
„Do it” – reprezentată de studenții 
anului I, Facultatea de Medicină nr. 
1 a Universității de Stat de Medicină 
și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.

Manifestările sportive consacrate 
Zilelor USMF „Nicolae Testemițanu” 
au culminat cu întrecerea sportivă 
„Trânta intra-universitară”, în cad-
rul căreia 18 mediciniști au decis 
să-și măsoare forțele. Tinerii și-au 
etalat agilitatea, măiestria, rezistența 
și răbdarea. În momentele cele mai 
culminante participanții erau în-
curajați de către suporteri cu aplauze 

furtunoase. Însă, finalul grandios a 
fost creat de către finaliștii Verdeș 
Radu și Ivanov Mihail, în urma 
căruia Verdeș Radu a devenit campi-
on și a luat premiul mare, tradițion-
alul trofeu „Berbecul”.

Studenții Universității „Nico-
lae Testemițanu” sunt pentru un 
stil sănătos de viață. Astfel, în pre-
mieră, în data de 24 septembrie, a 
fost organizată „Cupa Campusului 
la Volei”. La competiție au partici-
pat 8 echipe, formate din locatari ai 
căminelor studențești. Pe locul I s-a 
clasat echipa căminului nr. 10, lo-
cul II – echipele căminelor nr. 12 și 
nr. 17, și respectiv locul III - echipa 
căminului nr. 11.

Cupa Campusului la fotbal, ediția 
a II-a și-a adeverit așteptările. În 
această ediție locatarii a 10 cămine au 
demonstrat că știu ce însemnă lucrul 
în echipă. Pe locul 3 s-a clasat echi-
pa căminului 10, pe locul 2 căminul 
7, iar cupa i-a revenit echipei Aso-
ciației Studenților și Rezidenților în 
Medicină. Ion Covali e cel care a fost 
premiat pentru cel mai frumos gol. 
Nici cei mai buni și gălăgioși supor-
teri nu au plecat acasă fără premii. 
Suporterii căminului nr. 10 știu cum 
să-și susțină favoriții.

Gheorghe BURUIANĂ,
președintele Organizației de 

Tineret a  Federației Sindicale 
„Sănătatea” din Moldova
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CENTRU MEDICAL MODERN PENTRU LOCUITORII 

SATULUI NEGURENI
Locuitorii satului Negureni, raionul Teleneşti se pot 

mândri cu un centru medical modern în localitate. Însă, 

avantajul de care se vor bucura cel mai mult este că vor 
beneficia de servicii medicale în stil european. Așa, anul 
2018, a fost un an de succes pentru pacienții din satul 
Negureni. Cu eforturi comune a Companiei Naţionale 
de Asigurări în Medicină şi a autorităţilor publice locale, 
a fost posibilă inaugurarea unui nou sediu al Oficiului 
Medicilor de Familie Negureni. 

În instituție vor activa doi medici de familie, care vor 
deservi peste trei mii de localnici.

Deschiderea Oficiului oferă condiții mai bune lu-
crătorilor medicali pentru deservirea medicală a popu-
lației, având săli spațioase și luminoase, dar și satisfacție 
pentru pacienți, care nu vor mai sta în rând afară, pe 
soare, ploaie sau ninsoare pentru a fi consultaţi din cau-
za că centrul improvizat era neîncăpător. 

Pentru buna funcționare a sectorului ocrotirii sănătății 
de toate nivelele este important să avem oameni compe-
tenți la conducere, care să monitorizeze supravegherea 
sănătății oamenilor și organizarea condițiilor de muncă 
ale lucrătorilor medicali. Dat fiind faptul că acest lucru a 
fost posibil la nivel local, colectivul Oficiului Medicilor 
de Familie Negureni aduce sincere mulțumiri actualei 

guvernări, Consiliului raional, administrației publice lo-
cale, deputatului în Parlament, dl Angel Agachi și sefului 
IMSP Centrul de sănătate Căzănești, dl Cristea Anatol.

În calitate de oaspeți de onoare au fost președintele 
Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova, dl Aurel 
Popovici, președintele organizației sindicale raionale 
Telenești a Federației „Sănătatea”, dna Larisa Grăjdeanu. 
Președintele Federației a înmânat diplome de merit și 
premii bănești veteranilor muncii din cadrul IMSP Cen-
trul de sănătate Căzănești. 

În preajma sărbătorilor de iarnă, din partea colectivu-
lui Oficiului Medicilor de Familie Negureni, adresăm fe-
licitări tuturor lucrătorilor medicali.

Din an în an sosesc mereu
La geam cu Moș Ajun,
E ger cumplit, e drumul greu,
Da-i obicei străbun.
Azi cu strămoșii cânt în cor
Colindul sfânt și bun.
Tot moș era și-n vremea lor
Bătrânul Moș Crăciun.
E sărbătoare și e joc
În casa ta acum,
Dar sunt bordeie fără foc
Și mâine-i Moș Crăciun.
Și-acum te las, fii sănătos
Și vesel de Crăciun,
Dar nu uita, cât ești voios
Române să fii bun.
La mulți ani!

Ludmila ȘAPTEFRAȚI,
lider sindical, Oficiului Medicilor de Familie 

Negureni

DRAGI COLEGI!
În ajunul frumoaselor sărbători de iarnă Vă urăm ca spiritul Crăciunului să Vă călăuzească paşii în anul ce 

vine. Viaţa să devină poteca netedă luminată de credinţă, multa căldura în suflet şi în casă, bucurie în inimă, multă 
sănătate şi putere de muncă pentru realizarea celor propuse, apărarea drepturilor şi intereselor membrilor de sindi-
cat, promovarea reformelor în sănătate, propagarea modului sănătos de viaţă a populației.

Vă aducem cele mai sincere mulţumiri pentru participarea activă în viaţa cotidiană a instituţiilor medicale, 
bunăvoinţă şi caritate pentru persoanele vulnerabile, receptivitate faţă de familiile lucrătorilor medicali aflați în 
impas. Fie ca în sufletul şi în casa Dumneavoastră să domine pacea şi bunăstarea și Vă dorim să aveţi parte ... 

Să aveţi parte de tot ce aveţi şi mai vreţi,
De tot ce nu aveţi şi vă doriţi,
De tot ce vă lipseşte şi nu ştiţi.
Un an nou fericit! 
Mulţi ani cu sănătate !

Tudor CĂRĂRUȘ,
președintele Consiliului Municipal Chișinău al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova
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S T I M A Ț I   C O L E G I !
Iată că se încheie încă un an, format din zile de 

muncă – foarte multe, zile de odihnă - foarte puține, 
ture de noapte – deseori agitate; un an bogat de eveni-
mente și activități, care ne-au adus satisfacția și bucuria 
realizărilor, dar nu a fost lipsit de momente mai puțin 
plăcute, neliniște și zbucium, frustrări și incertitudini.

În pofida dificultăţilor, a multor lipsuri şi nevoi, cu 
care se confruntă actualmente sistemul de sănătate și 
care afectează activitatea, comunitatea medicală a mu-
nicipiului Bălţi, formată din cadre medicale profesion-
iste, cu experienţă vastă în domeniile medicinii urgente 
prespitaliceşti, asistenței medicale primare, specializate 
de ambulatoriu, spitalicești, stomatologice, sănătății 
publice, farmaceutic, învățământului medical mediu, a 
muncit cu onestitate, onorându-și funcţiile de serviciu 
la un înalt nivel profesional, fiind capabilă să răspundă 
provocărilor și să reziste greutăţilor. 

Sărbătorile de iarna, care ne bat la ușă, sunt întot-
deauna așteptate cu emoții frumoase, pentru că Nașterea 
Domnului și începutul Noului An sunt evenimente cu 
totul speciale, dătătoare de lumină și pline de speranță. 

Din numele Biroului Executiv al Consiliului Munic-
ipal Bălți al Federației Sindicale „Sănătatea” transmitem 
tuturor sincere felicitări, gânduri bune, urâri de bine, 
frumoase realizări, împliniri și clipe nenumărate de bu-
curii trăite alături de cei dragi. Fie ca comoara pe care 
o păziți, averea cea mai de preț a omului – Sănătatea, 
să nu se risipească, iar norocul și buna dispoziție să Vă 

călăuzească mereu! Nu în ultimul rând, în prag de re-
formă a sistemului de salarizare și promisiunilor de ma-
jorare a salariilor Vă urăm:

Câtă frunză pe umbrar – atâția bani în buzunar,
Câtă șindrila pe casă – atâția galbeni pe masă,
Câți cărbuni sunt în cuptor – atâția-n pungă gălbiori,
Sănătate în astă casa, boieri mari la Dumneavoastră!
La anul și la Mulți Ani !!!

Stella GOREA,
președintele Consiliului Municipal Bălți al 

Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova

F E L I C I T Ă R I !
În miez de iarnă, când aerul e dalb de colinde, iar în văzduh se aud clinchete de clopoței argintii, Vă aducem 

urări de bine și sănătate cu prilejul sărbătorilor de iarnă. Fie ca splendoarea iernii cu albul fulgilor de nea presărați 
peste gândurile noastre, cu aromă de brad și imaginea în suflet a celor dragi, să ne umple inima de căldură, armonie, 
bucurii și multă fericire! La mulți ani!

Covorul alb se-așterne iară
Din crivățul dezlănțuit,
Noi colindăm pe timp de seară
Creștini, Crăciunul a sosit!
Și cerul parcă se-ncălzește -
Iar vântul aspru a contenit
În suflete speranța crește
Creștini, Crăciunul a sosit!
În înserarea ce apune
Și timpul parcă s-a oprit,
Ca micul prunc venit pe lume
Să-și doarmă somnul liniștit.

Copil prea sfânt ce-aduci nădejde,
La somnul tău și noi veghem
Și dragostea ne însoțește
În staulul din Betleem.
Semănător de mângâiere
Celor sărmani și suferinzi,
Aduci iubire și putere
Și prin credință biruinți.
De-aceea noi pe timp de seară
Prin drumul greu și troienit,
Vă colindăm și spunem iară
Creștini, Crăciunul a sosit! 

Comitetul sindical al IMSP Spitalul 
Clinic al Ministerului Sănătății, 

Muncii și Protecției Sociale

Administrația IMSP Spitalul 
Clinic al Ministerului Sănătății, 
Muncii și Protecției Sociale
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PARTENERIAT CU REZULTATE BENEFICE 

PENTRU COLECTIV
În IMSP Spitalul raional Făleşti predomină un part-

eneriat armonios între administrație și Comitetul sindi-
cal, ce se caracterizează prin participarea comună la 
luarea deciziilor benefice pentru colectiv. Ajutorul re-
ciproc şi conlucrarea bazată pe transparenţă, obiectiv-
itate, corectitudine stau la baza relaţiilor acestor două 
verigi, care conduc la funcționarea efectivă a instituției. 
Drept exemplu este negocierea şi semnarea Contractu-

lui Colectiv de Muncă pe anii 2018-2021, care prevede: 
utilizarea forţei de muncă şi formarea profesională, re-
spectarea drepturilor şi obligaţiilor angajatorului şi sal-
ariatului, salarizarea, utilizarea mijloacelor financiare în 
mărime 0,15%, premierea, acordarea ajutorului material 
salariaţilor, precum şi achitarea indicatorilor de perfor-
manţă medicilor şi personalului medical mediu.

Totodată, menționăm participarea în comun la des-
făşurarea activităţilor culturale, cum ar fi: Ziua Lucrăto-
rului Medical şi a Farmacistului, celebrarea aniversarii 
a 145 ani de la fondarea IMSP Spitalul raional Făleş-
ti. Organizarea acestor evenimente, cu participarea 

cântăreților de talie naţională, a lăsat o amprentă cu 
amintiri frumoase în memoria fiecărui angajat al in-
stituţiei. Aceste activităţi au fost susținute financiar şi de 
administrația instituţiei sub conducerea directorului, dl 
Iurie Osoianu.

În perioada septembrie – octombrie, la iniţiativa 
Comitetului sindical, de comun cu administraţia, au 
fost organizate excursii în locurile istorice din republică: 
complexul natural, arheologic şi turistic Orheiul Vechi; 
vizitarea locurilor sfinte, a mănăstirilor din Țâgănești, 
Curchi, Drumul Crucii, mănăstirea rupestra, la care a 
participat o mare parte din colectiv. Ei au rămas plăcut 
surprinşi şi mulţumiţi sufleteşte. Cu o deosebită satis-
facție menționăm, că colectivul nostru şi-a adus aportul 
la actul de binefacere pentru reconstrucția Mănăstirii 
din Durlești.

În luna noiembrie a anului curent, unii colegi au par-
ticipat la lansarea cărţii poetei băştinaşe Raisa Plăeşu 
„Cu ochii la cer”. Dumneaei, prin versurile sale, ne în-
deamnă să fim mai buni, mai blânzi, să avem credință în 
suflet, să promovăm egalitatea între oameni. 

Toate secțiile/subdiviziunile Spitalului raional, cu 
ocazia sărbătorilor de iarnă, vor beneficia de această 
minunată Carte cu autograful Domniei sale:

Pentru doctorii – îngeri, ce-ncearcă a ne salva,
Ei nu dorm, ci veghează şi în toiul nopţii
La căpătâiul nostru spre a ne vindeca.

Dina SECRIER,
președintele Comitetului sindical al 

IMSP Spitalul raional Fălești

DESCHID UŞA NOULUI AN!
de Raisa Plăeşu

Deschid uşa noului an şi în el sunt cu poezia în priviri,
Smerită trag aerul în piept al vieţii zbuciumate milenare,
Domnul pictează pe tâmpla mea crucea cu solarul mir...
Şi-i mulțumesc pentru zilele ce-au trecut cu ploaie şi soare.

Doamne, mulţumesc, că încă-un an de viaţă Tu mi-ai dăruit,
Un an de dor, îmbrăcându-mă în haina sfântă de lumină.
Un an de credinţă ce-n sufletul meu Naşterea şi Învierea Lui Isus ai vestit.
Un an de iubire cu licărele şi sărbătorile Tale divine.

Doamne, mulţumesc, că încă – un an de viaţă Tu mi-ai dăruit,
Un an cu rod de pâine şi murmur cristaline de izvoare.
Un an ce prin icoanele casei mele a-nflorit,
Un an de pace ce binecuvântezi să fie-ntre popoare.
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MULTSTIMAŢI COLEGI!

Crăciunul este acea sărbătoare minunată, care ne dă putere să 
fim mai buni, mai generoşi şi mai curajoşi. Să îndrăznim să visăm 
şi să sperăm mai mult, să credem cu tărie că anul care va începe 
va fi mai rodnic şi mai fericit.

Vă dorim ca să aveţi parte de multă căldură în suflet şi în casă, 
bucurie în inimă, multă sănătate şi putere de muncă. Ca de obi-
cei, să Vă adunaţi în jurul bradului alături de familii şi cei dragi, 
să lăsaţi lumina Crăciunului să vă pătrundă în case şi să vă 
bucure de magia sărbătorilor.

În Anul Nou 2019 ce vine:
Vă doresc s-o duceţi bine, 
Să fiţi veseli, Să fiţi tari!
Mult noroc, succes în toate, baftă, pace, claritate! 
Soare-n suflet şi-n casă, şi mereu pâine pe masă! 
Să aveţi belşug în toate, la mulţi ani cu sănătate! 
Şi mereu frumoşi să fiţi, sănătoşi şi fericiţi! 
Să scăpaţi şi de duşmani... 
La Anul şi la mulţi ani!  

Silvia PANCENCO, 
președintele Comitetului sindical al Dispensarului Republican de Narcologie

Mihai OPREA,
directorul Dispensarului Republican de Narcologie

Doamne, mulţumesc, că încă – un an de viaţă Tu mi-ai dăruit,
Un an cu dor de ţară, ce-ai plăzmuit în mine,
Cu drag eu vă vorbesc în graiul meu cel sfânt,
Cu drag să scriu poeme cu litere creştine latine.

Doamne, mulţumesc, că încă – un an de viaţă Tu mi-ai dăruit,
Un an cu lună plină şi stele înlăcrimate, sclipitoare.
Un an unde cuvântul Tău prin mine-ai tălmăcit,
Ca versurile mele să fie pentru oameni rod şi alinare.

Deschid uşa noului an şi în el sunt cu poezia în priviri,
Smerită trag aerul în piept al vieţii zbuciumate milenare,
Domnul pictează pe tâmpla mea crucea cu solarul mir...
Şi-i mulțumesc pentru zilele ce-au trecut cu ploaie şi soare.
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DESCHIDE UŞA CREŞTINE
Deschide uşa creştine
Că venim din nou la tine.
Drumu-i lung şi-am obosit
De departe am venit.

Că la Viflaem am fost,
Unde s-a născut Hristos
Şi-am văzut şi pe-a sa mamă,
Pe care Maria-o cheamă.

Cum umbla din casă-n casă
Ca pe fiul său să nască.
Umbla-n sus şi umbla-n jos
Ca să nască pe Hristos.

Umbla-n jos şi umbla-n sus
Ca să nască pe Isus.
Roată, roată prin cetate,
Case, hanuri, pline toate.

Mai târziu găsi apoi
Un staul frumos de oi
Şi-acolo pe fân jos
S-a născut Domnul Hristos.

Cete de îngeri coboară
Staulul îl înconjoară.
Îngerii cu flori în mână
Împletesc mândră cunună.

Pe cunună-i scris frumos
Astăzi s-a născut Hristos,
Care cu puterea sa 
Va împărăţi lumea.

Şi de-acum până-n vecie
Mila Domnului să fie,
Tuturor cu bucurie
Şi de mare veselie.
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LA MULȚI ANI!
Cu ocazia sărbătorilor de iarnă transmitem cele mai 

sincere felicitări, urări de bine, sănătate, fericire şi suc-
cese neîntrerupte tuturor celor care activează în sistemul 
de sănătate.

Profesia de medic, asistent medical şi farmacist este 
considerată una dintre cele mai nobile meserii din lume, 
dar, și una care necesită o responsabilitate inegalabilă. 
Fiecare dintre aceștia are un rol vital pentru a transfor-
ma un pacient bolnav într-un om sănătos. 

Cu ocazia acestor frumoase sărbători, colectivul 
Centrului de sănătate Hâncești, transmite aprecierea 
sa întregului personal medical din sistemul de sănătate 
pentru efortul constant și sacrificiul pe care îl faceţi 
clipă de clipă pentru un scop unic și comun: salvarea 
de vieți omenești, pentru întreaga activitate depusă cu 
profesionalism și abnegație, pentru implicarea continuă 
în prevenirea, diagnosticarea, tratarea şi oferirea de în-
grijiri medicale de calitate. 

Celor care purtați cu multă demnitate halatele albe, ce-
lor care Vă puneți viața în slujba pacienților, celor care Vă 
perfecționați neîntrerupt pentru a realiza noi intervenții 
medicale inedite, celor care căutați neobosiți noi medic-
amente pentru a învinge bolile, Vă mulțumim! Vă dorim 
tuturor multă sănătate alături de cei dragi și doar realizări 

mărețe, atât în plan personal, cât și în plan profesional!
Ultimele zile ale anului 2018 trec prin clepsidra tim-

pului! Anul 2019 este aproape să-şi deschidă primele 
file albe, necunoscute, și se aşterne înaintea noastră ca 
o carte nescrisă cu 365 de pagini goale. Vă urăm să o 
scrieţi numai cu împliniri, succese şi fericire, ca ulterior 
să o citiţi cu bucurie.

Fie ca spiritul sărbătorilor de iarna să pătrundă în 
casa şi în sufletul Dumneavoastră şi al tuturora celor 
dragi! Iubirea, bucuria, înțelepciunea şi generozitatea să 
Vă fie călăuză în anul 2019!!!

Urătura este acel element al sărbătorilor de iarnă care 
conferă un şarm şi o atmosferă deosebită, aşa că v-am 
pregătit şi noi una:

Noi am pregătit colinde –
Şi din suflet vă cântăm:
Bucurii şi sănătate
În pluguşor noi vă urăm.
Poezii am pregătit –
Şi sub bradul împodobit
Noi frumos le-om recita.
Domnilor doctori,
Nu fiţi supăraţi pe pacienţi:
Că nici nu prea vă ascultă,
Ci mai tare se îmbolnăvesc…
Va veni o vreme în care
Ne vom da seama fiecare.
Cu medalii la concurs
Unul sus şi altul sus.
Mai mânați măi, hăi, hăi!
La dragele asistente 
Cât mai mari s-aveţi salarii,

Să fiţi cât mai elegante
Şi cu noi să fiţi galante,
Cu frunţile descreţite,
Sănătate sufletească,
Toate să vi se-mplinească.
Mai mânați măi, hăi, hăi!
Directorilor – răbdare,
Primăriei – ajutoare, 
Grădiniţei – mulţi copii,
Registraturii – cărţulii,
Iar pe câmp – roadă bogată,
Să ajungă lumii toată!
Celor mici – zile senine,
Celor mari – pungi cât mai pline.
Mai mânați măi, hăi, hăi!
Să vă fie casa casă,
Cu bucate noi pe masă.
Moş Crăciun cu sacul plin,

Drumu-n viaţa cât mai lin,
Bogăție câtă vreţi,
Sănătate pentru toţi,
Iar la anul care vine,
Să vă fie şi mai bine.
Anul Nou ce va să vină 
Să vă umple de lumină,
Să v-aducă și iubire
Mult noroc şi fericire.
Tot ce vreţi să se-mplinească.
Dumnezeu să v-ocrotească.
Să rămâneți mereu buni
Şi a fericirii stăpâni.
Hai noroc şi la mai mare
Astăzi este sărbătoare,
Cu toţii ne veselim
Şi bun venit Anului Nou
Să-i dorim!

Vitalie DANILIUC,
președintele Comitetului sindical al 

Centrului de sănătate Hâncești 


