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Buletin informativ
al Federației Sindicale 

„Sănătatea” din Moldova

STIMAȚI COLEGI,

În ajunul sfintelor sărbătorilor de iarnă, toți devenim mai buni, mai 
îngăduitori, iar spiritul magic al Crăciunului ne cuprinde și ne îndeamnă să 
adresăm un gând bun și o urare tuturor celor pe care i-am întâlnit, alături de 
care am lucrat sau cu care ne-am contrazis de-a lungul anului care se apropie 
de sfârșit. Pentru că fiecare am contribuit într-un fel sau în altul pe parcursul 
acestui an greu, cu multe sfaturi dar și cu multe critici, vreau să Vă mulțumesc 
și să Vă asigur că vom încerca să soluționăm problemele din ramura noastră cu 
toată grija.

Pentru că Vă simt pe toți apropiați sufletului, Vă doresc sincer ca Nașterea 
Domnului să Vă aducă sănătate, împliniri, liniște sufletească și multe bucuri. Iar 
anul 2017 să fie unul benefic, care să dăruie prosperare, bunăstare și realizări 

Crăciun fericit!

Cu deosebit respect,
din numele Biroului Executiv al 
Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova

Aurel POPOVICI
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P R O P U N E R I L E
FEDERAȚIEI SINDICALE „SĂNĂTATEA” DIN MOLDOVA 

la proiectul hotărârii Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului privind 
salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare finanțate de la bugetul de 

stat, subordonate Ministerului sănătății”

P R O P U N E R I L E
Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova

la proiectul hotărârii Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului privind 
salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare finanțate de la bugetul de stat, 

subordonate Ministerului sănătății”

Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova a examinat și prezintă propunerile parvenite 
din colectivele de muncă la proiectul hotărârii Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului 
privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare finanțate de la bugetul de stat, 
subordonate Ministerului sănătății”, plasat pe pagina web a Ministerului sănătății.

1. Propuneri la textul proiectului hotărârii Guvernului:
Este necesar de calculat și de prevăzut în proiectul hotărârii de Guvern cota surselor financiare 

necesare pentru a asigura realizarea tuturor prevederilor Regulamentului.
2. Propuneri la textul proiectului Regulamentului privind salarizarea angajaților din 

instituțiile medico-sanitare finanțate de la bugetul de stat, subordonate Ministerului 
sănătății:

2.1. La pct. 4 este necesar de prevăzut și personalul din domeniul științei.
2.2. La pct. 5 (subpunctul 2) după cuvintele „colectate de instituții” de adăugat cuvintele 

„de la serviciile contra-plată”.

La ședința Colegiului Ministerului Sănătății, 
din 18 noiembrie 2016, la care a participat și 
președintele Federației Sindicale „Sănătatea” din 
Moldova, dl Aurel Popovici, Ministerul Sănătății 
a adus la cunoștință noul Regulament privind 
salarizarea angajaților din instituțiile medico-
sanitare finanțate de la bugetul de stat, subordonate 
Ministerului Sănătății.

Astfel, Federația Sindicală „Sănătatea” din 
Moldova a solicitat liderilor sindicali din instituțiile 
medicale vizate să discute proiectul Regulamentului 
nominalizat în colectivele de muncă, de comun 
cu administrația, și să înainteze propunerile și 
obiecțiile parvenite au fost examinate la ședința cu 
liderii de sindicat, din data de 25 noiembrie 2016, 
organizată de către Federația Sindicală „Sănătatea” 
din Moldova.

În linii generale, cei prezenți la ședință s-au 
arătat mulțumiți de intenția Ministerului Sănătății 
de a modifica sistemul de salarizare, dar au 
menționat că sunt unele momente care necesită a 
fi negociate.

Propunerile parvenite din colectivele de muncă 
au fost înaintate Ministerului Sănătății pentru a 
fi luate în considerare la perfectarea proiectului 
Regulamentului. 

La 9 decembrie curent, la propunerea Federației 
Sindicale „Sănătatea”, membrii Comisiei pentru 
Consultări și Negocieri Colective, reprezentanți 
ai Ministerului Sănătății și ai Federației Sindicale 
„Sănătatea”, s-au întrunit în ședință pentru 
a examina propunerile parvenite la proiectul 
Regulamentului. Menționăm că discuțiile au avut 
loc într-un mod constructiv și favorabil pentru 
angajații care cad sub incidența Regulamentului. 

Membrii Comisiei au convenit că multe dintre 
propunerile parvenite din colective să fie incluse în 
proiectul Regulamentului. Concomitent, membrii 
Comisiei au stabilit să continue negocierile pe 
marginea proiectului Regulamentului privind 
salarizarea angajaților din instituțiile medico-
sanitare finanțate de la bugetul de stat, subordonate 
Ministerului Sănătății.

În continuare publicăm propunerile:



3

2.3. La pct. 8, cuvintele „normele de muncă” de substituit cu cuvintele „atribuțiilor de 
funcție”. Mai departe după text.

2.4. La pct. 10, după cuvintele „și se achită” de scris cuvântul „lunar”. Mai departe după 
text.

2.5. La pct. 11, cuvântul „poate” de omis.
2.6. La pct. 12, după cuvintele „Ministerul sănătății” de adăugat cuvintele „și coordonat cu 

Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova”.  
2.7. La pct. 13, cuvintele „din totalul salarii” de substituit cu cuvintele „raportat la totalul 

salariilor”. Mai departe după text.
2.8. La pct. 15, după cuvintele „conducătorului instituției” de adăugat cuvintele „coordonat 

cu Comitetul sindical”.
2.9. Punctul 19 de adus în corespundere cu prevederile art.156 al Codului muncii. 
2.10. La pct.22, după cuvintele „Ministerul sănătății” de adăugat cuvintele „consultate 

prealabil cu Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova”. Mai departe după text.
2.11. La pct. 24 se propune sintagma „50” de substituit cu sintagma „30”.
3. Propuneri la Anexa nr.1 „Salariile de funcție lunare ale personalului medical, 

administrativ-gospodăresc şi funcţionarilor administrativi:
3.1. Salariile de funcție lunare este necesar de divizat în raport cu statutul centrelor de 

sănătate, după cum urmează:
- Centrul Național de Sănătate Publică;
- Centrele Regionale de Sănătate Publică;
- Centrele Raionale de Sănătate Publică.
3.2. Este necesar de diferențiat cuantumurile salariilor lunare de funcție ale medicilor astfel 

ca să nu fie mai mici, indiferent de vechimea în muncă în specialitate, decât a personalului 
medical veriga medie.

Spre exemplu: Salariul de funcție a unui medic din cadrul Agenției de Transplant cu o 
vechime în muncă de 9 ani constituie 4200 lei, iar a unui asistent medical cu o vechime în 
muncă mai mult de 20 ani constituie 4900 lei. O diferență de 700 lei.

4. Propuneri la Anexa nr.2:
4.1. Punctul 7 propunem de omis. Norma în cauză este prevăzută în pct. 3 al proiectului 

hotărârii de Guvern.
4.2. Se propune de completat cu un punct cu următorul conținut: „Mărimea concretă a 

majorărilor salariilor de funcție prezentate în prezenta Notă se stabilește de către conducătorul 
instituției cu consultația prealabilă a Comitetului sindical”.

5. Alte propuneri:
5.1. Pct. 7 de scris în următoarea redacție: „Salariul de funcție se stabileşte individual, pentru 

fiecare angajat în parte, în dependenţă de vechimea în specialitate, funcţia deţinută şi specificul 
de activitate, pentru munca prestată în condiții de risc major pentru sănătate (medicilor 
epidemiologi și bacteriologi, asistenților medicilor epidemiologi și felcerilor-laboranți din 
laboratorul bacteriologic) conform Anexei nr.3 din hotărârea de Guvern nr.381din 13 aprilie 
2006, până la majorarea salariului 01.04.2018,potrivit salariilor de funcţie prevăzute în anexa 
nr.1 la prezentul Regulament”. 

5.2. Achitarea părții variabile a salariului de efectuat din mijloacele financiare ale bugetului 
de stat.

5.3. Partea variabilă a salariului de stabilit trimestrial și de achitat lunar.
5.4. La pct. 30, 1) de completat cu următorul text: „spor pentru vechime în muncă în condiții 

deosebite, pentru munca prestată în condiții de risc major pentru sănătate (medicilor 
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epidemiologi și bacteriologi, asistenților medicilor epidemiologi și felcerilor-laboranți din 
laboratorul bacteriologic) conform Anexei nr.3 din hotărârea de Guvern nr.381din 13 aprilie 
2006, până la majorarea salariului 01.04.2018”.

5.5. De păstrat categoria de calificare cu stabilirea ei în plata variabilă a salariului.
5.6. Vechimea în specialitate de indexat o dată la 5 ani (până la 35 ani).
5.7.De majorat salariile pentru medicii din centrele de plasament și reabilitare pentru copii 

cu o vechime în specialitate de până la 10 ani.
5.8. Pentru medicii și personalul medical veriga medie, din Serviciul Sănătății Publice, de 

prevăzut următoarele cuantumuri ale salariilor de funcție:
Medici:
- cu o vechime în specialitate de până la 10 ani   -  4000 lei 
- cu o vechime în specialitate de 10 - 20 ani   -  5000 lei 
- cu o vechime în specialitate mai mare de 20 ani   -  5500 lei 
Personal medical cu studii medii de specialitate:
- cu o vechime în specialitate de până la 10 ani   -  3400 lei 
- cu o vechime în specialitate de 10 - 20 ani   -  3800 lei 
- cu o vechime în specialitate mai mare de 20 ani   -  4200 lei 
5.9. Salariile medicilor, asistenților din cadrul Centrelor de Sănătate Publică să fie stabilite 

la nivelul celor din serviciul de transfuzie a sângelui sau centrului de plasament.
5.10. Centrul Național de Transfuzie a Sângelui propune de examinat suplimentar plata 

muncii pentru categoria de specialiști cu studii superioare și medii de specialitate supliment la 
salariu prin oferirea sporului în mărime de 10 la sută din salariul de funcție pentru fiecare an de 
muncă, totodată, cuantumul maxim al sporului nu va depăși 50 la sută din salariul de funcție.

Motivație: Propunerea se argumentează prin faptul că activitatea instituției, reieșind din 
specificul acesteia, se realizează în echipă la nivel de secție/subdiviziune și instituție. În activitatea 
de asigurare asistența hemotransfuzională își aduce aportul nu numai personalul medical dar 
și cel nemedical. Nu putem diminua importanța și impactul direct și indirect a contribuției 
personalului tehnic ingineresc, care în permanență supraveghează dispozitivele medicale în 
procesele tehnologice de recoltare/procesare sânge/componente sanguine sau a ambarcărilor de 
plazma umană în procedura preparatelor biomedicale sanguine, a conducătorilor auto care zilnic 
transportă unitățile de produse sanguine finite în teritoriile administrative și preiau unitățile de 
sânge recoltate, sub responsabilitate personală asigurând verificarea și integritatea acestora, 
regimul de temperatură în timpul transportării, a contabililor care zilnic, în comun cu personalul 
medical verifică materia primă recoltată, produsele sanguine intermediare și produsele finite, 
monitorizează din punct de vedere a evidenței contabile a produselor în fluxul/trasabilitatea 
acestora (de la intrarea până la ieșirea din instituție), a inginerilor în tehnologii informaționale 
care gestionează și asigură funcționalitatea sistemului automatizat Serviciul sânge 24/24 ore, 
cu integritatea activității hemotransfuzionale realizată în toate instituțiile .

5.11. Salariul de funcție a conducătorului Centrului Național de Transfuzie a Sângelui de 
stabilit la nivelul a cel puțin 10400 lei lunar.

6. Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova propune următoarele:
6.1. Până la prezentarea Guvernului Republicii Moldova spre aprobare a prezentului proiect 

de hotărâre de Guvern e necesar de modificat actele legislative care contravin cu normele 
prevăzute în proiectul hotărârii de Guvern și Regulamentului.

6.2. Proiectul noului sistem de remunerare a muncii angajaților din instituțiile medico-
sanitare finanțate de la bugetul de stat, subordonate Ministerului sănătății de examinat în cadrul 
Comisiei pentru consultări și negocieri colective nivel de ramură în domeniul sănătății.
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Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova, la 
29 noiembrie 2016, i-a fost prezentat spre avizare, 
de către Confederația Națională a Sindicatelor din 
Moldova, proiectul de Lege ce ține de reformarea 
sistemului de pensii din Republica Moldova. 

În urma examinării proiectului de Lege menționat, 
Federația Sindicală „Sănătatea”, consideră că 
majoritatea propunerilor înaintate de Guvern la 
proiectul Legii privind reformarea sistemului de 
pensii sunt în defavoarea cetățenilor, în deosebi ce 
țin de: majorarea vârstei de pensionare (62 ani – 
pentru femei, 65 ani – pentru bărbați) și a stagiului 
de cotizare, recalcularea, o dată la cinci ani, a 
pensiilor pensionarilor care continuă activitatea în 
câmpul muncii etc. 

În baza avizelor centrelor sindicale național-
ramurale, Confederația Națională a Sindicatelor 
din Moldova a prezentat Guvernului Republicii 

P O Z I Ț I A 
Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova 

privind modificarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea 
unor acte legislative ce țin de reformarea sistemului de pensii 

din Republica Moldova
Moldova avizul comun al sindicatelor din Moldova, 
prin care s-a propus: recalcularea anuală a pensiilor 
pentru persoanele care continuă să activeze în 
câmpul muncii după stabilirea pensiei pentru limită 
de vârstă; indexarea pensiilor de două ori pe an, de 
la 1 aprilie și de la 1 octombrie; acordarea dreptului 
la stabilirea anticipată a pensiei pentru limita de 
vârstă angajaților; instituirea pensiei de bază pentru 
toți beneficiarii de pensii etc.

Propunerile integrale ale Confederației Naționale 
a Sindicatelor din Moldova le puteți găsi pe pagina 
web a Confederației www.sindicate.md. 

Concomitent, sindicatele sunt indignate de 
perioada foarte scurtă acordată pentru examinarea 
acestui proiect, de o importanță majoră pentru 
cetățenii Republicii Moldova, considerând că 
consultările publice trebuie să aibă loc într-un cerc 
cât mai larg de cetățeni și în termeni rezonabili.

Comitetul sindical din cadrul Spitalului raional 
Criuleni, pe parcursul anului 2016, a dat dovadă 
de receptivitate, disciplină și a îndeplinit multe 
activităţi cu succes privind apărarea drepturilor şi 
intereselor de muncă, profesionale şi sociale ale 
membrilor de sindicat, în scopul sporirii eficienţei 
şi calităţii muncii, vizând interesul salariaţilor. 

Concomitent, menționăm că Comitetul sindical 
al Spitalului raional Criuleni a pus accentual 
pe consolidarea organizației sindicale, crearea 
condițiilor de muncă și securitate pentru sănătatea 
colaboratorilor, crearea unui climat psiho-emoțional 
favorabil în colectiv, respectând disciplina de 
muncă și având o etică de comportare 
corespunzătoare.

Pe parcursul perioadei menționate, 
Comitetul sindical al Spitalului raional 
Criuleni a realizat următoarele: 
organizarea Zilei lucrătorului medical 
și a farmacistului; acordarea ajutoarelor 
materiale membrilor de sindicat pe 
motive de boală; informarea membrilor 

COMITETUL SINDICAL AL SPITALULUI RAIONAL CRIULENI:
realizări și obiective

de sindicat despre diverse activități inclusiv despre 
implementarea noului Regulament de salarizare; 
menționarea cu diplomele Federației Sindicale 
„Sănătatea” din Moldova și acordarea ajutoarelor 
financiare membrilor de sindicat omagiați și celor 
care au atins vârsta de pensionare; organizarea 
sărbătorilor de Crăciun etc.

Cu ocazia sfintelor sărbători de Crăciun Comitetul 
sindical al Spitalului raional Criuleni Vă aduce 
sincere urări de bine. Fie ca sărbătorile Crăciunului 
și Anului Nou să Vă aducă tot ce-i mai bun pe lume: 
sănătate, bucurie, prosperitate, fericire. Vă dorim 
ca în noaptea de Crăciun să lăsați de-o parte grijile, 

supărările și să deschide-ți inimile 
pentru un strop din binecuvântarea 
care se revarsă peste lume în această 
noapte. Fie ca pruncul născut în ieslea 
din Bethleem să Vă umple casele și 
viețile cu bucurie și multă înțelepciune 
în anul care vine. La Mulți Ani!

Silvia ARHIRE,
președintele CS al SR Criuleni

http://www.sindicate.md
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C o m e m o r a r e a 
n u m e l u i 
personalităţilor cu 
r e n u m e  n a ţ i o n a l 
ş i  i n t e r n a ţ i o n a l , 
mari lor  profesori , 
a c a d e m i c i e n i , 
s u s ţ i n ă t o r i  a i 
multiplelor distincţii 
de Stat, multregrităţilor 
Eugeniu Gladun şi 
Petru Stratulat a avut 
loc pe data de 19 octombrie 2016 la Institutul Mamei 
şi Copilului. Pe faţada edificiului Centrului perinatal 
nivelul III (Maternitatea) au fost instalate plăci în 
memoria iluştrilor savanţi ai medicinii autohtone. 
Omul de excepţie Eugeniu Gladun a fost unul dintre 
primii profesori autohtoni, care a pus baza ştiinţei 
obstetrical-ginecologice. A fost nu doar un medic și 
chirurg ilustru, dar și un inovator. Eugeniu Gladun a 
fost directorul-fondator al acestei instituții în format 
de unitate curativă și centru de cercetare și știință de 
nivel superior, a fost managerul acesteia pe parcursul 
a multor ani, a pregătit sute de specialişti, dăruind 
viaţă miilor de copii, speranță femeilor și fericire 
întregilor familii.

Profesorul Petru Stratulat a fost un ilustru 
pediatru, fondatorul Şcolii de Neonatologie, 
pedagog iscusit, savant talentat. Și-a dedicat toată 
viaţa copiilor, a contribuit mult la implementarea 
noilor tehnologii, modernizarea și dotarea acestei 
instituții. Petru Stratulat a stat la baza creării 
Serviciului de perinatologie nu doar în instituție, 
dar și în întreaga republică.

Au muncit împreună la crearea laboratoarelor 
şi secţiilor ştiinţifice ale Institutului Mamei şi 
Copilului. Și-au dăruit tot sufletul și toată energia 
societăţii, clinicii, universităţii. Au fost mentori ai 
mai multor generații de medici.

Prezenţi la eveniment au fost: dna Ruxanda 
Glavan, ministrul Sănătăţii al Republicii Moldova; 
dna Valentina Stratan, deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova; dl Boris Golovin, director 
al Centrului Naţional de Medicină Urgenţă 
Prespitalicească; comunitatea medicală şi academică 
din Republica Moldova în frunte cu mari profesori 
precum dl Rojnoveanu Gheorghe, profesor 
universitar; dl Gheorghe Ghidirin, academician; 

InstItutul MaMeI șI CopIluluI

CoMeMorează personalItățIle Cu renuMe

dl Tudor Furdui, 
academician;  dl 
G a v r i i l  B o i a n , 
profesor universitar; 
d l  V l a d i m i r 
H o t i n e a n u , 
academician; dna 
E v a  G u d u m a c , 
academician;  dl 
Cheorghe Palade, 
a c a d e m i c i a n  ș i 
c o l a b o r a t o r i i 

Institutului Mamei şi Copilului.
Cuvinte pline de apreciere, respect și recunoştinţă 

au adus dl Sergiu Gladun, director al Institutului 
Mamei şi Copilului; dna Ruxanda Glavan, ministru 
al Sănătăţii; dl Vladimir Hotineanu, academician, 
preşedinte al Comisiei parlamentare pentru cultură, 
educaţie, cercetare, sport, mass-media; dl Stanislav 
Groppa, academician, vicepreşedinte al Academiei 
de Ştiinţe a Republicii Moldova; dl Ion Ababii, 
academician, Om emerit, rector al Universității de 
Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”; 
dna Maria Stamatin, profesor universitar, director 
medical al Spitalului Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie Cuza-Vodă, Iaşi, România. 

Au fost clipe de neuitat cu participarea oamenilor 
frumoşi cu suflet mare, devotamentul şi măiestria 
profesională a căror ne aduce în memorie chipul 
distinşilor profesori Eugeniu Gladun şi Petru 
Stratulat. Corul „Cantabile” au interpretat piesa 
„Laudate Dominum” de V. A. Moţart, iar ansamblul 
de copii „Vdohnovenie” au prezentat o compoziţie 
coreografică, prin care au împodobit frumuseţea 
acestei întâlniri.

Recunoștința noastră față de acești mari medici, 
dar și mari iubitori de oameni, patrioți ai țării, 
specialiști de excepție, care s-au dedicat întru 
totul profesiei lor, este enormă. Ei au meritat-o din 
plin. Contribuţia colosală în domeniul medicinii, 
ştiinţei și cel public nu va fi dată uitării. Numele 
personalităților Eugeniu Gladun și Petru Stratulat 
va rămâne veşnic în memorie prin urmaşii lor, prin 
discipolii devotaţi, prin recunoştinţa pacienţilor, 
prin mii de copii, care au fost ajutaţi să vadă lumina 
zilei, să fie sănătoşi.

Victor ȘCAREVNEA,
președintele CS al Institutului Mamei și Copilului 
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Una dintre cele 
mai reprezentative 
i n s t i t u ţ i i  d e 
î n v ă ţ ă m â n t  d i n 
sudul ţării, Colegiul 
de Medicină din 
Cahul a aniversat 
pe 24 noiembrie 
şapte decenii de la 
înfiinţare, cea care 
a dat lumii întregi 
specialişti calificaţi 
în domeniu medical. 
Pe parcursul anilor a devenit 
una din instituţiile performante 
în Sudul Republicii Moldova, 
pregătind asistente medicale de 
înalt profesionalism.

Evenimentul a fost sărbătorit 
cu mare fast în cadrul unui 
concert jubiliar în prezenţa unor 
numeroşi şi distinşi invitaţi: 
veteranii şi absolvenţii instituţiei, 
persoane oficiale de la Ministerul 
Sănătăţii, Federaţia Sindicală 
,,Sănătatea”, Asociaţia de Nursing 
din Moldova, Direcţia Generală 
de Învăţământ Cahul, primarul 
municipiului Cahul, conducători 
ai instituţiilor medicale din oraş, 

Natalia MUCERSCHI,
președintele CS al Colegiului de Medicină Cahul 

reprezentanţi ai Colegiilor de 
Medicină din Republica Moldova, 
studenţi, cadre didactice și părinţi.

Au fost adresate nenumărate 
mesaje de felicitare, au fost 
înmânate diplome de merit 
cadrelor didactice din instituție 
pentru abnegație și profesionalism 
în activitate, merite deosebite în 
pregătirea cadrelor medicale din 
țară. 

Atmosfera și voia bună a fost 
întreţinută de grupele de dans 
,,Izvoraş”, „Iuventa” şi tinerele 
talente din Colegiul de Medicină.

Pe parcursul acestor ani, zeci 
de generaţii de asistenţi medicali, 

COLEGIUL DE MEDICINĂ CAHUL 
7 decenii la straja sănătății

prin dăruire şi 
devotament, au 
devenit pentru o 
viaţă „ostaticii” 
f e r i c i ţ i  a i 
M E D I C I N E I . 
C o l e g i u l  d e 
M e d i c i n ă  d i n 
o r a ş u l  C a h u l 
t imp de 70 de 
ani rămâne a fi 
o ,,forjărie” de 
cadre medicale la 

sudul ţării, care a apărut pe harta 
medicinii naţionale din necesităţi 
stringente, în condiţii de dezastru 
social și sărăcie.

Această instituţie are un 
destin glorios, datorită celora 
care au dirijat-o cu dibăcie şi s-au 
manifestat ca adevăraţi patrioţi. 
Puterea acestei instituţii a fost 
din totdeauna colectivul didactic 
şi Directorul care se dedică cu 
devotament zi de zi. Numele lor 
vor rămâne în inimile studenţilor 
pentru mult timp.

Colegiului îi urăm în continuare 
„Un viitor pe măsura trecutului şi 
prezentului!”.

STIMAȚI COLEGI,
Iarăși flori de gheață ne împodobesc geamurile, iar atmosfera feerică a sărbătorilor de iarnă își 

face loc în sufletele noastre. Primiți în dar sincerele noastre felicitări și urări de bine, cu ocazia 
Crăciunului și Anului Nou. Fie ca la această cumpănă dintre ani, prosperitatea să aleagă calea activității 
Dumneavoastră, să aveți parte de realizări colosale, așteptări îndreptățite, clipe unice, iar viața să Vă 
fie o mină inepuizabilă de resurse pentru fericirea și confortul personal.

Concomitent, aducem sincere mulțumiri Biroului Executiv al Federației Sindicale „Sănătatea” 
din Moldova pentru aportul și contribuția Dumneavoastră la organizarea evenimentelor științifice, 
culturale și sociale, precum: MedEspera 2016, Gala Laureaților, Spartachiada Universității de Stat 
de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, TVC, reducerilor alimentare pentru studenții din 
familii social vulnerabile și multe altele! Sperăm la o colaborare fructuoasă și în anul care vine.

La Mulți Ani!  

Comitetul Sindical Studențesc al 
Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
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Spitalul Clinic Municipal 
Bălţi este o instituţie medicală 
multiprofil cu capacitatea de 
938 de paturi şi 1840 angajaţi, 
inclusiv: 346 medici, 688 personal 
medical cu studii medii, 495 
personal medical inferior și 302 
personal auxiliar.

Drepturile de muncă şi social-
economice ale membrilor de 
sindicat sunt garantate prin 
Contractul Colectiv de Muncă 
(nivel de unitate) pe anii 2015-
2018, în care sunt prevăzute 
norme, drepturi, garanţii şi 
facilităţi pentru diferite categorii 
de salariaţi. În calitate de călăuză 
la elaborarea Contractului a servit 
Convenţia Colectivă (nivel de 
ramură) pe anii 2014-2017. Acest 
Contract, dar şi modificările noi 
introduse în Codul Muncii al 
Republicii Moldova au servit temei 

CoMItetul sInDICal al spItaluluI sInDICal BălțI: 
totaluri și perspective 

pentru elaborarea şi aprobarea, 
cu implicarea nemijlocită a 
Comitetului Sindical, în anul 
2016 a unui nou Regulament 
intern menit să asigure buna 
funcţionare a unităţii.

Ca preşedinte al Comitetului 
Sindical nou-ales apreciez 
mult importanţa şi utilitatea 
act iv i tă ţ i lor  de  formare  a 
organizatorilor sindicali de către 
aparatul Federației Sindicale 
„Sănătatea” din Moldova. Un 
suport substanţial în pregătirea 
cadrelor sindicale este ciclul de 
seminare „Parteneriatul social 
în sfera muncii” pe care am avut 

ocazia să-l frecventez în anul 
2016. În acest context ţin să 
exprim recunoştinţă şi să aduc 
mulţumiri formatorilor Federaţiei 
Sindicale „Sănătatea”. 

În preajma Sfintelor Sărbători 
de Crăciun şi la cumpăna dintre 
ani aduc sincere felicitări tuturor 
membrilor Federaţiei Sindicale 
„Sănătatea” şi familiilor lor. Vă 
îndemn să deschidem uşa pentru 
oameni dragi şi inima pentru 
speranţă, bucurie şi lumină. Să 
fim mai buni şi să privim înainte 
cu încredere, ştiind că dacă avem 
credinţă, drumul din faţa noastră 
va fi presărat cu împliniri. Fie 
ca spiritul Sărbătorilor de Iarnă 
să ningă asupra Dumneavoastră 
doar bucurie şi prosperitate, 
noroc şi sănătate, realizări pe 
potriva aşteptărilor în anul ce 
vine. Sărbători fericite!

Aliona CALISTRU,
preşedintele CS al IMSP „Spitalul Clinic Municipal Bălţi”

E iarnă, iar afară ninge ca-n povești. Cerul alb s-a 
deschis, zâmbește larg și împrăștie peste pământ o 
sumedenie de fluturi albi de zăpadă, mici și gingași. 
Se rotesc în aer ca niște ființe vesele și sclipesc în 
razele soarelui aidoma unor steluțe de argint. Sunt 
atât de mulți încât seamănă cu un roi de albine albe 
jucăușe, care au împânzit văzduhul. Unii sunt mici de 
tot, iar alții mai mari, dar cu toții sunt pufoși și ușori. 
Cei mai harnici dintre fulgii de zăpadă prind câte o 
răsuflare de vânt, se cațără pe ea și se lasă purtați 
spre depărtări. Urcă și coboară fără să opună vre-o 
rezistență capriciilor vântului. 

Casele împodobite cu zăpadă cristalină dorm 
liniştite sub acoperişurile 
încărcate cu omăt, şi aranjate 
cu ghirlande de cristaluri. Cu 
paşi înceţi se apropie sărbătorile 
de iarnă pe care le aşteaptă cu 
nerăbdare cei mari şi cei mici. 
În ajunul sărbătorilor de iarnă, 
pregătirile pentru petrecerea lor 
sunt la cote maxime.

Magazinele sunt pline de jucării şi decoraţiuni pe 
care oamenii se străduie să le procure pentru a aduce 
atmosfera de sărbătoare în casele lor. 

Fiecare dintre noi se gândeşte cu drag la cadourile 
lui Moş Crăciun, la colinde şi la mirosul de brad. 
Sub bradul fermecător se așează cadourile pentru cei 
dragi, așteptând să fie deschise şi privite cu multă 
admiraţie.

Comitetul sindical al IMSP ,,SR Făleşti” cu prilejul 
frumoaselor sărbători de iarnă adresează tuturor cele 
mai sincere felicitări şi urări de bine, prosperitate şi 
bunăstare. Să aveţi parte de un An Nou, marcat de 
realizări frumoase .

Fie ca farmecul şi liniştea sărbătorilor de iarnă 
să Vă umple sufletele şi casele de bucurie, armonie 
şi căldură. Iar, Flacăra Speranţei să ardă mereu în 
sufletele Domniilor voastre pentru o viaţă plină de 
Linişte, Credinţă şi Iubire!

Crăciun fericit şi un An Nou plin de împliniri!

Dina SECRIER 
preşedintele CS al IMSP ,,SR Făleşti”

Magia sărbătorilor de iarnă!
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Medicul ANDREI TUCEAC 
– la fruMosul jubileu de 70 ani

Medicul Andrei Tuceac s-a 
născut la 8 decembrie 1946 într-o 
familie de ţărani, în satul Danu, rl 
Glodeni. După absolvirea şcolii 
medii din localitate a depus 
actele la Institutul de Medicină 
din Chişinău. Anii de studenţie 
au fost dedicaţi în întregime 
studiilor, fiind pasionat de 
însuşirea artei medicinii. În 1970, 
a absolvit Institutul de Medicină 
cu Diplomă de menţiune, fiind 
repartizat să activeze în calitate 
de neuropatolog în oraşul Făleşti. 
În perioada anilor 1974-1976 a 
condus policlinica raională. Din 
1981 şi până-n prezent deţine 
postul de şef al secţiei neurologie 
(actualmente Secţia boli interne).

Din momentul de când a 
început activitatea în domeniul 
ocrotirii sănătății zi de zi a 

muncit în calitate de medic, 
uşurând suferinţele pacienţilor şi 
salvând vieţi omeneşti. 

Accentuăm că dl Tuceac este 
mândru şi se bucură, împreună 
cu soția sa dna Eleonora, medic 
și ea de profesie, de o familie 
fericită, trainică, prosperă. Timp 
de peste 40 de ani, au dus o viaţă 
demnă de apreciat. Împreună au 
educat două fiice care au urmat 
calea medicinii. Dumnezeu 
le-a dăruit nepoţelul Andrei, 
care de asemenea a pornit 

Dina SECRIER 
preşedintele CS al SR Făleşti

STIMAȚI COLEGI!

Cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și An Nou, 
colectivul IMSP Centrul Stomatologic Municipal de 
Copii Chișinău, Vă aduce sincere felicitări și urări 
de bine.

Noul an se așterne înaintea noastră ca un volum 
nescris cu 365 de pagini goale, Vă urăm să le scrieți 
numai cu lucruri bune, împliniri și fericire pentru ca 
la sfârșitul volumului să-l citiți cu bucurie.

Să Vă aducă bunul Dumnezeu pacea și fericirea 
în casa Dumneavoastră multă iubire și dragoste de 
apropiații voștri. Speranța să Vă deschidă poarta spre 
un An Nou plin de realizări remarcabile, împliniri, 
fericire și nu în ultimul rând sănătate. 

La Mulți Ani!

traseul formării profesionale în 
domeniul medicinii.

Alături de succesele pe 
tărâmul medicinii, merită a fi 
apreciate şi calităţile Dumnealui 
sufleteşti – este un om binevoitor, 
receptiv, înţelegător, de aceea 
se bucură de stimă şi onoare 
atât din partea colegilor cât şi a 
pacienţilor.

Cu ocazia frumosului jubileu, 
colectivul IMSP ,,SR Făleşti” şi 
cei care îl cunosc îi doresc multă 
sănătate, prosperitate și mari 
succese în activitatea nobilă, 
bucurii de la cei dragi, tinereţe în 
suflet şi optimism în continuare, 
mulţi ani şi toţi fericiţi. 

Să ne trăiţi, dle Andrei! 

STIMAȚI COLEGI!
Comitetul sindical al 

Centrului Republican de Reabilitare 
pentru Copii aduce cele mai sincere şi 
calde felicitări cu prilejul sărbătorilor 

de iarnă
Să trăiţi fericiţi 
S-aveţi tot ce Vă doriţi
Viaţă lungă, bani în pungă 
Pe tot anul să Vă ajungă
La mulți ani cu bine 
Cu zile senine 
Și cu sănătate 
Şi cu spor în toate,
Mult belșug în casă, 
Pâinea mai gustoasă,
Datorii puține 
În anul care vine.
Pace-n inimi, rod bogat,
Bucurie, gând curat,
Din a voastră casă 
Binele să nu mai iasă.
La Anul şi la Mulţi Ani!!!

Ludmila PAMUJAC, 
președintele CS al IMSP 
Centrul Stomatologic 
Municipal de
Copii Chișinău
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Aho, aho cucoș tărcat,
Ia opriți la sindicat,
Și mai dați vârtos din bici 
Să colindăm pe toți d-aici.
E corect ș-adevărat:
Lucru-i mult în sindicat.
Să urăm cu toată demnitatea – 
Președintele Federației „Sănătatea”,
Mândru domn cei plin de zel,
E Popovici Aurel
Îi dorim un an bogat, 
Realizări în sindicat.
Cu echipa ce-o avem 
Lucruri mari o să facem.

U R Ă T U R Ă!!!

Aureliu MUNTEANU,
președintele CS al Spitalului Clinic de Traumatologie și Ortopedie

Zubcu – vicepreședinte,
Om onest, foarte cuminte.
Îi dorim în an ce vine 
Mult succes și numai bine.
Dutca, Cucu și lui Benu – 
Mult noroc, cât duce trenul.
Anișoarei, Tatianei, Luciei și Sandei,
Îi urăm noi cu mult drag 
Sănătate un desag.
Ia strigați o dată tare
Să se audă în parcul „Ștefan cel Mare”
Pentru membrii de sindicat
Pentru asta am urat
Roata măi: Hăi, hăi, hăi!!!

În ajunul sărbătorilor de iarnă 
aducem un mesaj de felicitare 
tuturor colegilor din ramura 
ocrotirii sănătății.

Fie ca sărbătoarea Crăciunului 
să Vă umple sufletul de bucurie, 
să Vă aducă pace și linște în 
suflet, iar lumina lui minunată să 
Vă lumineze în continuare pașii 
în viață. 

Nasterea Domnului să Vă 

gasească cu sufletele liniștite, 
pline de bucurie, cu mesele 
îmbelșugate și copiii sănătoși, 
să aveți parte de tot ce e mai 
bun și curat în viață, gândul bun 
să Vă însoțească pretutindeni, 
zâmbetul să nu Vă dispară 
niciodată de pe buze.

La aceasta cumpănă dintre 
ani, lăsa-ți să treacă prin fereastra 
sufletului, magia sărbătorilor, 

Tatiana BELAIA,
președintele CS al CSP Ialoveni

F E L I C I T Ă R I!

lăsați-Vă cuprinși de fericire si 
bucurie și rămâneți așa pentru tot 
restul vietii. 

Vă dorim un an nou cât 
mai bun cu realizări frumoase, 
activitate rodnică, pace și 
liniște în suflet, dragostea și 
recunoștința pacienților. Fie 
ca farmecul Crăciunului să 
Vă aducă împlinirea tuturor 
aspirațiilor, iar casa să Vă fie 
luminată și încălzită de dragostea 
celor apropiați.

În anul 2017, să aveți un car de 
sănătate și atâtea clipe fericite și 
minunate câți fulgi de nea într-o 
iarnă ca-n basme. Să se realizeze 
toate gândurile frumoase și 
planurile de perspectivă și nimic 
să nu Vă înnoureze cerul senin al 
vieții.

Crăciun fericit!
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U R Ă T U R Ă

Victor ȘCAREVNEA,
președintele CS al Institutului Mamei și Copilului 

De mult stimații deputați.
Nu au grijă dumnealor
De săracii din țara lor.
Vreau să spun o urătură
Și la cei cu barba sură
La bieții pensionari
Că de ei e vai și amar
Cu pensia lor mică
Mănâncă numai pâinică.
Iar la bieții bugetari
Le doresc salarii mari
Ca la domnii parlamentari
Cu venituri de milioane
Unii și cu avioane.
La final de urătură
Vă urez eu fără ură
Să trăiți bine cu toții
Cum trăiesc azi mafioții,
La mulți ani cu sănătate
Să Vă dea domnul de toate
S-aveți belșug în casă
Tot ce Vă doriți pe masă
Să primiți doar vești de bine
În Anul Nou care vine.
La Mulți Ani!!!

Vine Crăciunul… timp de 
bunătate, speranță, bucurie 
și pace! timp al miracolelor, 
al împlinirilor și a viselor 
frumoase! 

Crăciunul este acea sărbătoare 
minunată care ne dă putere să 

Mărie iubită gazdă
Am venit la Dumneavoastră
S-ascultați urarea noastră.
Am venit să Vă urăm
Gospodari să colindăm,
Dar acuma în tot satul
Gospodari sunt trei sau patru
Cu vile, mașini, tractor
Restu-s vai de capul lor,
C-așa-i frate pe la noi
Unii trag ca niște boi
Sunt săraci, au griji, nevoi
Dar alții au de toate
Trăiesc bine în palate
Stând la mese-mbelșugate
Cu burțile mari, umflate.
Dar să vezi ce e prin sat
Nu-ți mai vine de plimbat
Pe drumuri șanțuri ș-noroaie
Și daca dă domnul o ploaie
Stai în noroi până la gât
Nu-ți mai arde de pământ.
Toți așteaptă, măi creștine 
Că o să trăim mai bine
Cu bani veniți din Europa
Dacă nu vor fi furați

L A   M U L Ț I   A N I!

Cu drag președintele 
Comitetului Sindical al IMSP 

Policlinica ACSR a Cancelariei de 
Stat a Republicii Moldova

fim mai buni, mai generoși și mai 
curajoși să îndrăznim să visăm și 
să sperăm mai mult.

Acum, când sărbătorile 
creștine se apropie cu repeziciune 
Vă dorim: pace în suflet, bucurie 
fără margini, sănătate și credință 

în bine.
Vine Anul Nou… speranță 

într-un început mai bun și mai 
fericit! Sărbători cu pace în suflet 
alături de cei dragi!

Fie ca anul care vine să fie 
pentru voi o punte spre ceva mai 
bun, mai luminos. Tot ce Vă este 
de folos să se realizeze şi nimic 
să nu Vă înnoureze „cerul” 
senin al vieţii! Anul Nou să vă 
dăruiască sănătate, pace în suflet 
şi prosperitate.

 Sărbători fericite!
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Buletin informativ
al Federației Sindicale 

„Sănătatea” din Moldova

Vă doresc în noul an 
Bunăstare și mulți bani.
S-aveți stimă și respect, 
Satisfacții – berechet; 
Fericire și iubire, 
Și de visuri împlinire.
Ce va-ți pus în plan la anul, 
Să vină la voi cu carul,
Că-i un an al armoniei, 
Păcii și al bucuriei; 
Să ne fiți toți sănătoși, 
Optimiști toți și voioși, 
Și salarii cât mai mari, 
Indexate anual. 
Că inflația, măi frate, 
Crește ca pe drojdii, iată 

U R A R E   DE   A N   N O U
Cresc și prețurile, măi, 
Comunalele apoi,
Dar noi tot și tot răbdăm, 
Pe toate le acceptăm, 
Că noi suntem, un popor, 
Foarte înțelegător,
Foarte binevoitor, 
Foarte îngăduitor, 
Dar rămânem optimiști,
Poate-un piculeț mai triști, 
Dar sperăm, că într-o zi
Fericiți noi toți vom fi.
Pentru asta măi flăcăi
Mai sunați din zurgălăi
Și strigați cu toții:
Hăi, hăi, hăi.

Clara CUCOȘ,
președintele CS al CS Telenești

SPITALUL DE PSIHIATRIE ORHEI
După datina străbună, peste 

câteva zile vom admira valsul 
ninsorilor de Crăciun, vom auzi 
vocea tremurătoare a Copilului 
din iesle, vom fi învăluiți 
de frumusețea colindelor și 
urăturile cetelor de copii ce mână 
Plugușorul peste dealuri și peste 
văi. Vom fi împreună cu cei dragi 
și vom închina câte o cupă de 
șampanie pentru anul 2017. 

Însă, până a începe feeria 
sărbătorilor de iarnă, în prejma 
nașterii Domnului, gândul ne 

duce la Dumneavoastră, bunii 
și stimații noștri colegi. Mai 
întâi și întâi am vrea să Vă 
mulțumim pentru toate faptele 
bune săvârșite în numele vieții, 
sănătății și prosperității. Ne 
bucurăm că familia noastră, 
a celor întruniți în Federația 
Sindicală „Sănătatea” e 
numeroasă, sinceră, muncitoare, 
plină de entuziasm și dornică 
de schimbări spre bine. Aici 
ne spunem păsul, bucuriile și 
nevoile, doleanțele și speranțele. 

Da, nu-i ușor să ții pasul prin 
restricțiile vremii: - sărăcie, 
necaz, nevoi de tot felul, 
organizate de mai marii și mai 
micii zilei pentru a ne slăbi 
rândurile și a ne dezbina. Dar, 
în ciuda tuturor greutăților, noi 
rămânem împreună. Doar se știe: 
unde-s mulți puterea crește.

Din toată inima Vă felicităm 
cu prilejul Sfintelor Sărbători de 
iarnă. Să avem cu toții parte de 
sănătate, împliniri frumoase și 
multe bucurii !!!

Să trăiți, să trăiți
Întru mulți ani fericiți,
Și ca pomii să-nfloriți
Și ca ei să-ntineriți, 
Și ca toamna cea bogată
Să Vă fie sănătatea!
Am venit cu voie bună 

După datina străbună,
Să Vă facem o urare
De la mic și până la mare. 
La mulți ani cu sănătate,
Să Vă dea Domnul de toate,
Să Vă fie casa plină
De belșug și de lumină!!!

Gheorghe CORNEA,
directorul IMSP Spitalul de Psihiatrie Orhei

Tatiana PĂNUȚĂ,
președintele CS al IMSP Spitalul de Psihiatrie Orhei


