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al Federației Sindicale 
„Sănătatea” din Moldova

Stimați membri 
ai Federației Sindicale „Sănătatea” 

din moldova
Sunt onorat și deosebit de recunoscător pentru 

încrederea acordată de a fi ales în calitate de președinte al 
Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova. 

Congresul este un eveniment fundamental în viața 
sindicatelor, în cadrul căruia se fac totaluri, se stabilesc 
obiective și strategii pentru viitor. 

În calitate de președinte al Federației Sindicale 
„Sănătatea” din Moldova, promit că voi activa în 
conformitate cu Constituţia şi Codul muncii al Republicii 
Moldova, Legea sindicatelor și Statutul Federației 
Sindicale „Sănătatea” și îmi voi da toată silința pentru 
a păstra unitatea Federației Sindicale „Sănătatea” din 
Moldova.

Consider că suntem o echipă cu experiență și 
profesionalism pentru a reprezenta interesele și a acorda asistenţă juridică membrilor de sindicat, 
a dezvolta parteneriatul social, a participa la elaborarea şi realizarea actelor normative ce ţin de 
interesele de muncă, profesionale, economice şi sociale ale salariaţilor, a asigura respectarea 
drepturilor sindicale, a promova democraţia şi echitatea socială etc.

Stimați colegi, îmi exprim gratitudinea și sper că pe viitor vom rămâne un SINDICAT unit, 
solidar, democratic, independent și transparent.

STIMAȚI COLEGI, 
În ajunul Zilei Lucrătorului Medical şi a Farmacistului, care se marchează anual în a 

treia duminică a lunii iunie, am deosebita plcere să Vă adresez un cuvânt de felicitare.
Rolul lucrătorului medical în societate este vital, în special, când se vorbește tot mai mult 

despre importanţa sănătăţii fiecărei persoane în parte. Apreciez înalt contribuţia tuturor 
medicilor, asistenţilor medicali, lucrătorilor farmaceutici și altui personal care activează 

în ramura sănătății. Vă mulţumesc pentru că Vă dedicaţi viaţa exercitării uneia dintre cele 
mai nobile și responsabile profesii. Cu certitudine, actualul potenţial medical este capabil 

să răspundă provocărilor, să reziste greutăţilor, să implementeze proiecte și activităţi ce vor 
perfecţiona și moderniza sistemul sănătăţii.

Îmi exprim respectul și recunoștinţa tuturor angajaților din ramura ocroptirii sănătății și 
Vă doresc multă sănătate, devotament, împliniri pe plan personal și profesional.

Cu deosebit respect,
Președinte                                             Aurel POPOVICI



2

COnGRESuL VI AL SInDICATuLuI „SĂnĂTATEA”
La 29 mai, curent a avut loc Congresul 

VI al Sindicatului „Sănătatea” din 
Republica Moldova. 

La Congres au fost circa 200 de 
participanți, inclusiv liderii de sindicat 
delegați de către organizațiile sindicale 
pe care le reprezintă. La eveniment 
au participat colegii sindicaliști de 
nivel național și internațional, printre 
care: Petru Chiriac, vicepreședintele 
Confederației Naționale a Sindicatelor 
din Moldova; Marina Irimie, secretar PSI/
EPSU pentru Europa de Sud-Est; Marius 
Sepi și Răzvan Gae, vicepreședinți ai 
Federației „Sanitas” (România), precum și partenerii 
sociali: Valentina Stratan, Parlamentul Republicii 
Moldova; Mircea Buga, ministrul Sănătății; Vasile 
Pascal, director interimar al Companiei Naționale de 
Asigurări în Medicină.

În cadrul ședinței Congresului Victor Benu, 
președintele Sindicatului „Sănătatea”, a prezentat un 
raport cu privire la activitatea Sindicatului în perioada 
anilor 2010-2014. La fel și președintele Comisiei 
de Cenzori a Sindicatului „Sănătatea”, dna Maia 
Țîberneac, a informat auditoriul despre activitatea 
Comisiei. 

Pe parcursul lucrărilor Congresului delegații au 
examinat modificările cu privire la Statutul Sindicatului 
„Sănătatea”, conform căruia denumirea Sindicatului 
„Sănătatea” din Republica Moldova se înlocuiește 

cu „Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova”. 
Delegații au adoptat Strategia Federației Sindicale 
„Sănătatea” pe anii 2015-2020 și Revendicările 
Congresului VI al Sindicatului către organele de 
conducere ale Republicii Moldova.

La finele lucrărilor Congresului delegații au 
ales organele de conducere ale Federației Sindicale 
„Sănătatea” din Moldova pentru anii 2015-2020: 
președinte – aurel PoPovici; vicepreședinte 
– igor Zubcu; președinte al Comisiei de cenzori 
– maia țîberneac, precum și membrii biroului 
executiv și ai comisiei de cenzori.

documentele integrale ale congresului vi al 
Sindicatului „Sănătatea” din republica moldova 
le puteți găsi în buletinul informativ i (53)  sau pe 
pagina web a Sindicatului www.sindsan.md.

Anii de după Congresul V au fost marcați prin 
consolidarea Sindicatului „Sănătatea”, care și-a păstrat 
identitatea, imaginea și efectivul datorită liderilor 
devotați și intereselor membrilor săi.

Analiza activității Executivului, Consiliului 
Republican și a rapoartelor organizațiilor sindicale 
denotă că majoritatea obiectivelor aprobate de 
Congresul V al Sindicatului „Sănătatea” au fost 
realizate.

obiectivele Sindicatului în domeniul 
reformării și dezvoltării sistemului de sănătate
Reformarea și dezvoltarea sistemului sănătății în 

interesul populației și salariaților a fost un obiectiv de 
bază al Sindicatului „Sănătatea”.

În anii de referință, s-a reușit o creștere a finanțării 
ce a contribuit la realizarea modernizării sistemului, 
sporirea calității asistenței medicale și veniturilor 
salariale. 

teZe din raportul domnului victor benu, 
președinte al Sindicatului Sănătatea”

Î n c e p â n d 
cu anul 2012, 
î n  M o l d o v a 
a  d e m a r a t 
P r o g r a m u l 
de  reformare 
a  a s i s t e n ț e i 
m e d i c a l e 
p r i m a r e 
p r i n  c r e a r e a 
C e n t r e l o r 
d e  s ă n ă t a t e 
a u t o n o m e . 
L a  m o m e n t , 
s e  c o n s t a t ă 
dezacordul multor lucrători privind această reorganizare.

Au devenit o problemă de tensionare inițiativele de 
reorganizare a serviciului de urgență, de supraveghere 
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a sănătății publice, a serviciului stomatologic, de 
psihiatrie, dermatovenerologie, ftiziatrie, expuse inițial 
în Foaia de parcurs. Este ieșită din comun decizia 
Ministerului Sănătății de a micșora finanțarea centrelor 
de sănătate publică, a veniturilor salariale. 

asigurarea unităților medicale cu specialiști
Asigurarea unităților medicale cu specialiști este un 

subiect actual, deoarece asigurarea cu cadre medicale 
a populației scade în continuu. Astfel, în anul 2014, 
comparativ cu anul 1990, numărul medicilor a scăzut 
cu 5917, personalului medical veriga medie – cu 23297. 
Unica soluție este plata muncii conform costului ei, dar 
nu conform surselor financiare disponibile.

Un alt obiectiv a fost și este realizarea prevederilor 
art.168 al Codului muncii privind elaborarea și adoptarea 
normelor de muncă, conform Regulamentului privind 
modul de organizare și normare a muncii, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 98 din 04.02.2013.

Formarea profesională continuă
Este apreciată pozitiv formarea profesională 

continuă a cadrelor medicale. Cazuri de insuficiență a 
surselor financiare destinate reciclării și perfecționării 
cadrelor practic nu s-au înregistrat. 

Datele statistice relevă că la finele anului 2014 dețin 
grad de calificare 83 la sută din totalul angajaților de 
medici și 81 la sută din totalul angajaților de personal 
medical veriga medie.

Menționăm că s-a obținut păstrarea ultimei categorii 
de calificare a angajaților în vârstă de pensie și acordarea 
categoriei a II de calificare tinerilor specialiști angajați 
în mediul rural.

Fluctuația cadrelor medicale și motivele ei
Analiza indicilor fluctuației cadrelor medicale și a 

motivelor cunoscute a acestui fenomen atestă o sporire 
a numărului de personal medical care migrează în alte 
domenii și țări.

Încadrarea specialiștilor în câmpul muncii
Din păcate, numărul noilor angajați scade pe an ce 

trece. În anul 2014 în unitățile medicale s-au încadrat cu 
1861 angajați mai puțin decât în anul 2010. A descrescut 
angajarea în câmpul muncii și a tinerilor până la 30 ani: 
medici, farmacişti şi alt personal cu studii superioare – 
376, personal medical şi farmacişti cu studii medii de 
specialitate – 437.

Îmbătrânirea cadrelor
Fiecare al treilea medic și fiecare al cincilea asistent 

medical care activează în unitățile medicale sunt în 
vârstă pensionară sau invalizi.

Finanțarea 
Un obiectiv prioritar, aprobat de Congresul V a fost 

îmbunătățirea finanțării unităților medicale.
Evaluarea finanțării instituțiilor încadrate în 

asigurările de sănătate demonstrează o creștere la 
capitolul „Venituri” cu 35 la sută  și la capitolul 

„Cheltuieli” – cu 38,3 la sută.
Evaluarea finanțării de la primele de asigurări 

medicale achitate de angajator și salariați denotă o 
creștere cu 61 la sută.

Menționăm că drept rezultat al negocierilor s-a 
reușit, pentru anul 2014, majorarea primei de asigurare 
de la 7,0 la sută la 8,0 la sută, iar pentru 2015 – 9%.

Politicile Sindicatului „Sănătatea” 
în domeniul veniturilor salariale şi normării 

muncii angajaților din sistem
O prioritate în activitate a fost și va fi remunerarea 

muncii.
În rezultatul negocierilor cu partenerii sociali nivel 

național, a fost stabilit salariul tarifar pentru categoria 
I de calificare a angajaților din sectorul bugetar și 
asigurări la 1000,0 de lei lunar în 2014. 

De menționat că în perioada de referință, practic, 
nu s-au admis restanțe la plata salariilor.

Totodată, luând în considerare creșterea prețurilor 
de consum și a ratei inflației, constatăm că mijloacele 
financiare alocate pentru remunerarea muncii sunt 
insuficiente.

evaluarea individuală a muncii 
şi tarifarea angajaţilor

Un pas important pentru soluţionarea problemei 
vizate s-a făcut prin elaborarea şi aprobarea 
Regulamentului privind evaluarea muncii şi tarifarea 
angajaţilor propus de Sindicat și aprobat în comun cu 
Ministerul Sănătății.

valorificarea cotelor pentru 
remunerarea muncii angajaților din instituțiile 

medico-sanitare publice încadrate în asigurările 
din sănătate

Cu regret, mai mulți conducători ignoră cotele de 
cheltuieli pentru plata muncii aprobate de Ministerul 
Sănătății, Compania Națională de Asigurări în Medicină 
și Sindicatul „Sănătatea”. Din această cauză, fondul de 
plată a muncii, în anii 2010-2014, nu a fost valorificat 
în sumă de 284 milioane de lei.

ocuparea statelor de personal
În anii de referință statele de personal aprobate 

au fost ocupate, în medie, cu 90 la sută, în pofida 
necesităților de realizare a întregului volum de lucru. 
Aceasta favorizează munca neplătită.

În anii de referință, au fost utilizate pentru plata 
muncii, în medie 41 la sută din mijloacele acumulate 
de la serviciile contra plată în loc de 55-60 la sută.

Urmare a nevalorificării complete a cotelor aprobate, 
angajaților nu li s-a achitat pe parcursul anilor 2010-
2014 suma de 204 millioane de lei.

contribuția administrației publice locale 
la stimularea muncii

Pe parcursul anilor de referință, administrația 
publică locală practic nu a alocat instituțiilor medico-
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sanitare și farmaceutice mijloace financiare pentru 
majorarea veniturilor salariale ale lucrătorilor medicali 
– numai 1,32%, motivând nemodificarea Legii 
finanțelor publice locale.

acordarea ajutorului material 
și premierea angajaților 

În anii de referință, de prime și ajutor material, au 
beneficiat, în medie 86 la sută din numărul total al 
angajaților. 

În această perioada, pentru susținerea materială a 
angajaților au fost cheltuite numai 0,09% raportat la 
fondul de salarizare, în loc de 0,15%.

Prin urmare, angajații au fost lipsiți de susținere 
materială în sumă de 6881,2 mii lei.

Parteneriatul social în sfera muncii
În perioada 2010-2014, drepturile salariaţilor din 

ramura sănătăţii s-au realizat conform Convenţiei 
colective (nivel de ramură) pe anii 2010-2013. 
Menţionăm semnarea Convenţiei colective (nivel de 
ramură) pe anii 2014-2017.

Practic în toate unitățile medicale sunt încheiate 
Contracte colective de muncă. Însă, cel mai important 
este să realizăm ceea ce s-a negociat. 

Au fost avizate şi prezentate propuneri de 
perfecţionare și completare a 561 proiecte de legi și 
alte acte normative.

Participarea reprezentanţilor Sindicatului în 
activitatea organelor colegiale

Sindicatul „Sănătatea” a conlucrat constructiv cu 
organele colegiale de nivel republican și local. 

În toate unitățile, reprezentanţii Sindicatului au fost 
incluşi în comisiile permanente de atestare şi tarifare. 
Menționăm că din 274 colective de muncă, în 155 – 
există consilii de administrare, în 121 (78%) participă 
reprezentantul comitetului sindical. Din 179 comisii 
pentru soluţionarea litigiilor medicale și de muncă, 
în 109 au participat şi reprezentanţii comitetelor 
sindicale. 

Securitatea și sănătatea în muncă 
Sănătatea lucrătorilor, în mare măsură, depinde 

de condițiile de muncă și nivelul de organizare a 
securității muncii. În ocrotirea sănătății, practic, 
fiecare angajat este afectat de factorii nocivi, nivelul 
sporit al factorilor psihoemoționali și riscurile 
profesionale. Însă, ne îngrijorează indicii morbidității 
cu incapacitate temporară de muncă, care cu mult 
depășesc media acestora pe republică. Astfel, în anul 

2014, media pe Republica Moldova constituie 883 
zile la 100 de angajați, pe când în sistemul de sănătate 
921 zile. 

accidente de muncă
În sectorul sănătății au fost înregistrate 15 accidente 

grave cu 20 accidentați, inclusiv 2 mortale. Au fost 
înregistrare 10 cazuri de boală profesională.

Crearea condițiilor de muncă adecvate trebuie să 
devină o prioritate a administrației unităților și ale 
organizațiilor sindicale.

asistenţa juridică
În acești 5 ani, numărul litigiilor individuale 

de muncă examinate a constituit 614, dintre care 
majoritatea au fost soluţionate pozitiv. 

Au fost restabiliţi în funcţie 139 de salariaţi, dintre 
care 114 – ca rezultat al negocierilor cu angajatorul, şi 
25 – în urma hotărârilor instanţei de judecată. 

activitatea educațională și informaţională
Activitățile educaționale și de informare sunt o 

prioritate a Sindicatului „Sănătatea”.
Practic toți liderii de sindicat au trecut prin seminare 

educaționale.
Întru informarea membrilor de sindicat au fost 

confecționate 65 de panouri informative și procurate 24 
de computere. Au fost editate 21 de numere de buletin 
informativ „Curierul Sanitas” și 6050 de buletine 
informative.

activitatea financiară 
Bugetul sindical a fost utilizat transparent. Din totalul 

veniturilor sursele financiare au fost utilizate pentru: 
realizarea programelor educaționale, informaționale 
și culturale (26,00%), inclusiv din Fondul Republican 
„Educație sindicală și informație” (4,70%); ajutor 
material membrilor de sindicat și suport financiar 
organizațiilor sindicale membre ale Sindicatului 
„Sănătatea” (23,69%), inclusiv din Fondul Republican 
„Ajutor reciproc și solidaritate” (4,1%); acțiuni 
sportive în masă (5,13%); stimularea muncii (16,26%); 
procurarea biletelor de tratament balneo-sanatorial 
(14,01).

Au fost satisfăcute toate demersurile şi cererile 
comitetelor sindicale şi membrilor de sindicat pentru 
susținere materială și financiară.

raportul despre activitatea Sindicatului 
„Sănătatea” din republica moldova pe anii 2010-
2014 îl puteți găsi pe pagina web a Sindicatului 
www.sindsan.md. 

În contininuare prezentăm crâmpee din rapoartele vorbitorilor
Maia țÎberneac, președinte al comisiei de 

cenzori  a Sindicatului „Sănătatea”: Comisia de 
cenzori a Sindicatului „Sănătatea” în perioada anilor 
2010-2014 a activat conform Statutului Sindicatului 
„Sănătatea”. Pentru respectarea prevederilor statutare, 

Comisia de cenzori a Sindicatului s-a axat pe controlul 
gestionării surselor financiare, contribuind la asigurarea 
transparenței veniturilor, cât şi la distribuirea corectă 
a biletelor de tratament sanatorial şi de odihna pentru 
copii salariaţilor din domeniu.
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C o m i s i a  d e 
cenzori a efectuat 
un şir de controale 
a l e  a c t i v i t ă ţ i i 
o rg a n i z a ţ i i l o r 
sindicale primare 
ş i  t e r i t o r i a l e 
privind respectarea 
c e r i n ţ e l o r 
statutare şi ale 
instrucţiunilor de 
rigoare, pe direcţia 
e c o n o m i c o -
f i n a n c i a r ă , 
e v i d e n ţ a  ş i 

păstrarea bunurilor materiale. Deasemenea, a examinat, 
anual, activitatea financiară a Biroului Executiv. S-a 
constatat că bugetele sindicale şi devizele de venituri 
şi cheltuieli, aprobate de Consiliul Republican, au fost 
realizate fără încălcări semnificative. 

Rezultatele controalelor Comisiei de cenzori a 
Sindicatului „Sănătatea”, analiza actelor de revizie ale 
Comisiilor de cenzori ale organizaţiilor primare atestă 
că majoritatea organizaţiilor sindicale utilizează sursele 
financiare conform clauzelor statutare: organizarea 
întrunirilor sindicale, activităţilor culturale, sportive, 
acordarea ajutorului material membrilor de sindicat şi 
stimularea muncii activului sindical.

Stela Gorea, președintele comitetului sindical 
al Spitalului clinic muniucipal bălți: Noi, delegaţii 

la Congresul 
VI am venit cu 
î m p u t e r n i c i r i 
de la colegii 
noştri pe care 
îi reprezentăm, 
de  a participa la 
lucrările acestui 
înalt forum în 
cadrul căruia 
vor fi aprobate 
unele documente 
i m p o r t a n t e , 
inclusiv Strategia 
care va ghida 
m i ş c a r e a 

sindicală din sistemul de sănătate având ca scop 
primordial ameliorarea continuă a situaţiei socio-
economice şi profesionale a membrilor de sindicat, 
sporirea calităţii serviciilor medicale prestate.

Astăzi, facem bilanţul activităţii sindicale pe 
parcursul ultimilor 5 ani. Am avut ocazia să ne 
documentăm cu Raportul de activitate al Sindicatului 
„Sănătatea” pentru anii 2010-2014 care, ca şi în anii 

precedenţi, este un raport amplu, detaliat, foarte 
informativ şi util. Constatăm că, atît la nivel de 
organe elective a organizaţiilor sindicale primare cât 
şi organe teritoriale, republicane, au fost întreprinse 
măsuri concrete pentru a ameliora situaţia socio-
economică a salarizării din ramură, au fost realizate 
în marea măsură obiectivele Programului Sindicatului 
„Sănătatea” din Republica Moldova, adoptat la 
Congresul V din 28.05.2010.

elena ivaneS, președintele comitetului 
sindical al Spitalului raional Făleşti: Obiectivele 
n o a s t r e 
principale sunt: 
perfecţionarea 
p r o f e s i o n a l ă , 
c r e a r e a 
c o n d i ţ i i l o r 
de muncă şi 
securitatea în 
muncă, crearea 
c o n f o r t u l u i 
social, crearea 
o d i h n e i 
salariatului. De 
aceea în vederea 
m o t i v ă r i i 
forţei de muncă, în special a tinerilor specialişti, să 
activeze în unităţile medicale din Republica Moldova, 
Sindicatul „Sănătatea” înaintează propunerile şi 
obiectivele noastre privind modificarea legislaţiei 
Republicii Moldova în domeniul ocupării forţei de 
muncă, în vederea stimulării angajării, îndeosebi a 
tinerilor specialişti în unităţile economice, inclusiv 
medicale, din Republica Moldova.

marcel abraș, președintele organizației 
de tineret: Pe parcursul ultimilor ani, în sistemul 
sănătăţii, au 
avut loc mai 
multe reforme, 
consolidări și 
dezmembrări. Ce 
este  negativ că nu 
multe din ele au 
adus la creşterea 
unui trai decent 
al lucrătorilor 
medicali. În 
S i n d i c a t u l 
„ S ă n ă t a t e a ” 
s-a păstrat acea 
unitate în jurul 
unei idei comune de a apăra interesele membrilor săi. 

În cadrul Organizaţiei de Tineret a Sindicatului 
„Sănătatea” au fost organizate mai multe evenimente 
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şi, primordial pentru noi, a fost recrutarea tineretului, 
studenţilor din Universitate și colegii şi ulterior 
instruirea acestora în ceea ce priveşte drepturile  
sindicale, comunicarea, concedierile etc. 

Marina irimie, secretar PSi/ePSu pentru 
europa de Sud-est: Colaborarea noastră cu acest 

sindicat este 
din 1992 şi 
din 1994 am 
avut permanent 
activităţi. Cu 
acest eveniment 
c o n t i n u ă m 
această tradiţie 
excelentă pe care 
am dezvoltat-o 
în timp. Am fost 
alături la vremuri 
bune şi am văzut 
că Sindicatul 
„ S ă n ă t a t e a ” 

s-a modernizat extraordinar şi-a modificat structura 
şi a devenit un model puternic. Am fost alături şi 
la vremuri mai puţin bune atunci când Sindicatul 
Dumneavoastră a fost supus unor presiuni politice, 
dar aţi reuşit foarte bine să vă adunaţi, să vă strângeți 
rândurile şi să rezistaţi. Am văzut şi astăzi un gest 
nobil cum v-aţi gândit să fie continuitate, să vină 
tineretul la conducere. Eu sunt obişnuită cu o astfel de 
atitudine. Sunt mândră de drumul parcurs, văd în sală 
atâtea feţe cunoscute cu care am colaborat de atâta 
timp. Sunt sigură că vom continua această colaborare 
şi în noua formulă.

valentina Stratan, vicepreşedintele comisiei 
Parlamentare pentru Sănătate, Protecţie Socială 

şi Familie: 
Sindicatele de 
ramură, în ochii 
mei, au meritat 
de mulţi ani 
aprecieri înalte 
pentru că mi-aţi 
demonstrat că 
sunteţi capabili 
să aveţi poziţie, 
să trataţi lucrurile 
cu demnitate, să 
veniţi cu acţiuni 
c o n s t r u c t i v e , 
dar, să opuneţi şi 

rezistenţă atunci când, poate a fost cazul, să opunem 
cu toţi rezistenţă. Au fost lucruri bune, dar aş fi vrut să 
spun, că în această sală am discutat şi reforme care au 
fost începute neavând la bază calcule. Atunci aţi avut 

un cuvânt greu de spus şi am fost cea care am spus, 
că pledez pentru reforme şi vreau ca lucrurile să se 
schimbe în sistemul de sănătate, dar nu susţin lucrurile 
care se fac peste noapte. De aceea cred că acuma 
suntem la etapa când trebuie să facem schimbări şi-mi 
exprim încrederea că aceste lucruri vor fi făcute mult 
mai reușit.

Ana colotenco,  președintele comitetului 
sindical al Spitalului raional vulcăneşti: 

Я хочу 
п о д н я т ь 
вопрос об 
обстоятельствах 
в сфере здраво-
о х р а н е н и я , 
с которыми 
сегодня, мы 
п р о ф с о ю з ы , 
столкиваемся и 
теряем доверие 
своих коллег. 
Во первых наш 
злободневный 
вопрос – низкие 
заработные платы в медицине, нам врачам, 
как и медсестер и санитарок. У нас в Молдове 
делаются реформы в сфере здравоохранения, 
боремся с коррупцией а заработная плата всегда 
рассматривается в конце и если и повышают чуть, 
чуть, то тут же скачут цены на продукты питания, 
услуги и.т.д., что и имеем в настоящее время.

Mircea buGa, ministru al Sănătăţii: Vreau 
să menționez 
că Strategia 
S i n d i c a t u l u i 
„Sănătatea” pe 
anii 2015-2020 
și Revendicările 
care au fost 
expuse şi vor fi 
adoptate, cred 
că 90 la sută 
sunt în unison 
cu politicile şi 
strategiile pe 
care Ministerul 
Sănătăţii vrea să 
le aprobe şi să le implementeze în Republica Moldova.

Ca și Sindicatul „Sănătatea”, Ministerul Sănătății 
susţine sporirea financiară care, a fost posibilă, în mare 
parte, datorită susţinerii Sindicatului „Sănătatea” 

Cred că oamenii care lucrează în sănătate trebuie 
să aibă şi salarii decente. Au existat multe probleme 
şi este complicată situaţia pentru mai mulţi angajaţi, 
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dar de ce angajaţii noştri ar trebui 
să fie lipsiţi de sporurile salariale 
şi să blocăm creşterea financiară în 
sistemul de sănătate. Fără bani nu se 
poate face nimic, nici o investiţie, 
procurare sau modernizare. 

Salarizarea a crescut de la 1 
iulie anul precedent, cred că avem 
nevoie şi în acest an să ne gândim la 
o formulă de majorare a salariilor. 

marius SePi, vicepreședinte 
al Federației „Sanitas” 
(românia): Avem multe lucruri 

care ne unesc: mă refer la migraţie 
care deja devine flagel; avem 
salarii mici raportate la preţurile 
care politicienii noştri au reuşit să 
le alinieze la UE; aceleaşi condiţii 
inumane de muncă; sunt zone în 
care lucrează o infermieră la două 
etaje pentru că nu sunt motivaţi 
financiar, avem cam aceleaşi decizii 
politice luate care, în general, la 
suprafaţă sunt în interesul tuturor.

Însă, adevărata solidaritate se 
vede în momentele grele, atunci 
găsim motivele prin care trebuie 
să fim uniţi şi aş enumera trei: 
încrederea, unitatea şi speranţa. Ea 
poate fi zdruncinată din temelii sau 
poate fi răsplătită numai dacă noi 
toţi vom avea o singură voce. Sunt 
convins că împreună vom fi un 
glas încât să soluționăm punctual 
problemele care sunt. 

Sper că cele planificate în cadrul 
acestui for să se concretizeze 
în salarizarea serviciului din 
sănătate, membrilor Sindicatului 

„Sănătatea” şi astfel, în interesul 
tuturor cetăţenilor Republicii 
Moldova care  merită servicii 
medicale de calitate. 

Petru cHiriac, 
vicepreședintele confederației 
naționale a Sindicatelor din 
moldova: De datoria sindicatelor  

este ca salariul minim pe ţară să 
fie adus la nivelul minimumului 
de existenţă. Noi am dobîndit 
în sectorul real cuantumul 
minimumului de asistenţă, salariul 
minim să fie adus la mărimea de 
1900 lei începînd cu 1 mai. Acest 
cuantum ar fi bine să fie şi pentru 
sfera bugetară: şi pentru medici, 
şi pentru învăţători, şi pentru 
lucrătorii din cultură, ştiinţă, dar 
în bugetul pentru anul 2015 nu 
este prevăzut nici un bănuţ pentru 
majorarea salariului în sfera 
bugetară. Acest buget nici n-a 
fost discutat la nivelul comisiilor 
parlamentare, la nivelul Comisiei 
tripartite, la nivel naţional. Deci, 
vedem iarăşi, prin forma de 
divizare a structurilor statului, că 
este o indiferenţă.

Aș vrea să menționez că 
Sindicatul „Sănătatea” este 
unicul sindicat, care negociază 
cu ministerul de ramură salariile, 
condiţiile de muncă, timpul de 
muncă, timpul de odihnă, norma 
sanitară, igiena, sănătatea la locul 
de muncă. Celelalte sindicate 
n-o fac, nu negociază aşa cum se 
negociază între Sindicatul Dvs. şi 

minister.
ludmila Prociuc, 

președintele comitetului 
sindical al centrului de Sănătate 
Publică Sângerei: Reprezint 

sistemul sănătăţii publice, unde 
acum se fac reforme care distrug 
sistemul. Noi nu suntem împotriva 
reformelor, dorim reforme care 
sunt constructive și spre binele 
angajaților, sp fie implementate nu 
peste noapte, ci eşalonate. Ce avem 
noi acum? În afară de probleme la 
salarizare, este problema sănătăţii 
angajaţilor noştri din cauza 
stresurilor şi situaţiei create. În 
afară de aceasta sunt probleme pe 
parcursul serviciului. Populaţia 
nu primeşte asistenţa sanitară 
epidemiologică necesară. Nu se 
îndeplineşte volumul de lucru care 
este necesar. 

Noi mulţumim întregii echipe 
a Sindicatului „Sănătatea”. Până 
acum ne-aţi ajutat, ne-aţi susţinut. 
Ne-am aflat într-o familie unită. 
Şi venim cu rugămintea către 
conducerea Sindicatului, care va 
fi aleasă astăzi, să ne organizeze o 
întâlnire a conducătorilor centrelor 
de sănătate publică, a preşedinţilor 
comitetelor sindicale cu factorii de 
decizie de la Ministerul Sănătăţii, 
comisia parlamentară din domeniul 
sănătăţii, pentru o discuţie, ca să 
fim auziţi. 
vasile tomuZ, președintele 
comitetului sindical al clinicii 
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revendicările
congresului vi al Sindicatului „Sănătatea” din republica moldova 

către organele de conducere ale republicii moldova
ANALIZÂND situația reală din ramura sănătății și condițiile social-economice ale salariaților, 

studenților și elevilor din unitățile medico-sanitare, farmaceutice și de învățământ,
CONSIDERÂND că astăzi, în condițiile consolidării unei societăți bazate pe principii democratice 

și voință de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, dezvoltare și racordare a medicinii 
naționale la standardele internaționale,

CONSTATÂND că succesul promovării reformelor în sectorul sănătății depinde, în mare măsură, și 
de realizarea obiectivelor asumate de către Sindicatului „Sănătatea” (protecție juridică, economică și 
socială a forței de muncă), soluționarea acestora necesită conlucrare partenerială efectivă cu organele 
responsabile ale Republicii Moldova, 

MIZÂND pe competențe, argumentări de rigoare, susținere și acțiuni concrete din partea 
Parlamentului, Guvernului, Ministerului Sănătății, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină și 
Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova,

DELEGAȚII Congresului VI al Sindicatului „Sănătatea” din Republica Moldova înaintează pentru 
remediere organelor de resort următoarele revendicări:   

revendicarea nr. 1. Instituirea, la nivel de administraţie publică locală (raion, municipiu), 
unui organ de coordonare a tuturor unităţilor medicale, indiferent de forma juridică de proprietate, 
amplasate pe teritoriul administrației publice locale.

revendicarea nr. 2. Revenirea la structura Centre ale medicilor de familie cu atribuţii de coordonare, 
consultare şi informare a Centrelor de sănătate autonome şi a Oficiilor medicilor de familie.

revendicarea nr. 3. Elaborarea şi adoptarea Codului sănătăţii al Republicii Moldova, consultat 
prealabil cu opinia medicală și academică, sindicatul de ramură şi societatea civilă.

revendicarea nr. 4. Elaborarea şi adoptarea normativelor de muncă pentru toate categoriile de 
lucrători medicali din unităţile medicale.

revendicarea nr. 5. Elaborarea, adoptarea şi punerea în aplicare a politicilor privind asigurarea 
tinerilor specialişti cu spaţiu locativ.

revendicarea nr. 6. Modificarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din IMSP, 
încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.1593 din 29.12.2003, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea:

a) modificarea pct.7 alin.(2) în vederea recalculării anuale a salariului tarifar pentru categoria I 
de calificare, prin negocieri colective între Ministerul Sănătăţii, CNAM şi Sindicatul „Sănătatea”, în 

„emilia coțaga”: 
Stimaţi colegi, 
r e p r e z e n t ă m 
c o l e c t i v e 
n u m e r o a s e 
sau mai puţin 
n u m e r o a s e , 
care ne-au 
delegat pentru 
a le reprezenta 
interesele, a le 
apăra drepturile. 
M i ş c a r e a 
sindicală trebuie 
să fie unită 
întru interesul  

oamenilor şi nu în detrimentul lor, în 
soluţionarea problemelor angajaţilor.

Avem nevoie de o echipă tînără, cu perspective 
clare şi înţelese tuturor colectivelor pe care le 
reprezentăm, care ar munci cu elan şi abnegaţie 
pentru ridicarea imaginii Sindicatului „Sănătatea” şi 

ar consolida colectivele.
ludmila Pamujac, președintele comitetului 

sindical al centrului stomatologic municipal 
pentru copii: 
Perioada de la 
Congresul V 
al Sindicatului 
„ S ă n ă t a t e a ” 
n-a fost deloc 
uşoară. Am 
trecut prin mai 
multe greutăţi, 
însă datorită 
poziţiei ferme 
a conducerii 
S i n d i c a t u l u i 
orientată la 
m e n ţ i n e r e a 
consolidării şi unificării activităţii sindicaliste am 
reuşit să păstrăm identitatea şi imaginea pozitivă în 
societatea medicală.
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raport cu sporirea finanţării Fondurilor Asigurărilor Obligatorii de Asistenţă Medicală, ţinându-se 
cont de indicii preţurilor de consum şi prognoza salariului  mediu lunar pe ţară.

b) stabilirii cotelor minime, la nivel de ramură, a cheltuielilor pentru plata muncii salariaţilor IMSP 
încadrate în asigurările obligatorii de asistenţă medicală, prin negocieri între Ministerul Sănătăţii, 
CNAM şi Sindicatul „Sănătatea”, separat pentru fiecare tip de asistenţă medicală. 

c) Prin negocieri colective nivel de unitate, pot fi stabilite, cu acordul Fondatorului, în baza 
propriilor mijloace financiare acumulate de la serviciile medicală contra plată, cote pentru plata 
muncii mai favorabile decât cele aprobate la nivel de ramură.

d) completării pct.11, lit. (b) privind stabilirea sporului pentru vechime în muncă medicilor și 
personalului medical veriga medie din sectorul spitalicesc și asistență medicală specializată de 
ambulatoriu.

e) completarea Anexei nr.3 „Salarizarea personalului de conducere” cu instituirea asistentelor 
medicale principale ale unităților medicale salariate.

revendicarea nr. 7. Majorarea salariului pentru categoria I de calificare în sectorul bugetar în 
cuantum corespunzător nivelului minimului de existenţă, pe etape:

- 2016 – la nivelul 75% din minimul de existenţă; 
- 2017 – la nivelul minimului de existenţă.

revendicarea nr. 8. Reexaminarea anuală a cotei de participare a angajatorilor şi salariaţilor la 
formarea Fondului Asigurărilor Obligatorii de Asistenţă Medicală în formă de contribuţie procentuală 
la salariu şi la alte recompense şi stabilirea acesteia, în anii 2016-2020, la nivel de 12% (6% angajator 
+ 6% salariat).

revendicarea nr. 9. Modificarea Hotărârii Guvernului nr.1345 din 31.11.2007 „Cu privire la 
acordarea facilităţilor tinerilor specialişti cu studii medicale şi farmaceutice”, în vederea stabilirii 
indemnizaţiei unice acordate tinerilor specialişti, medicilor şi farmaciştilor de la 30 mii lei la cel 
puţin 100 mii lei şi personalului medical şi farmaceutic mediu – de la 24 mii lei la cel puţin 75 mii 
lei. 

Extinderea facilităţilor nominalizate şi asupra tinerilor specialişti repartizaţi în localităţi urbane 
(or. Chişinău şi Bălţi).

revendicarea nr. 10. Stabilirea cuantumului sumei pentru o persoană asigurată de către Guvern, în 
calitate de asigurator, în mărime egalată costului poliței de asigurare obligatorie de asistență medicală, 
calculat conform costului Programului unic al Asigurărilor Obligatorii de Asistență Medicală.

revendicarea nr. 11. Completarea Codului contravenţional, în vederea instituirii sancţiunilor 
administrative pentru persoanele ce atentează la onoarea, demnitatea, integritatea psihică şi fizică a 
lucrătorilor medicali cu următorul articol.

Articol nou: Ultragierea lucrătorului medical
Ultragierea lucrătorului medical, adică jignirea premeditată a onoarei, demnităţii sau reputaţiei 

profesionale a acestuia în exerciţiul obligaţiilor de serviciu, alte acţiuni (inacţiuni) care lezează dreptul 
lucrătorului medical, exprimată prin acţiune, verbal sau în scris, se sancţionează cu amendă de la 10 
până la 25 unităţi convenţionale sau cu arest contravenţional de până la 15 zile.

revendicarea nr. 12. Angajarea în câmpul muncii a salariaţilor din ramura sănătăţii în baza 
Contractelor individuale de muncă pe durată nedeterminată, iar a persoanelor pensionate - conform 
legislaţiei în vigoare, pentru limită de vârstă ori vechime în muncă (sau care au obţinut dreptul la pensie 
pentru limită de vârstă ori vechime în muncă) şi nu sunt încadrate în câmpul muncii - pe o perioadă 
de cel puţin 2 ani, care, la expirare, poate fi prelungită de părţi pe o perioadă de la 2 până la 5 ani.

revendicarea nr. 13. Modificarea cadrului legislativ în vederea reglementării, prin dispoziţii 
legale, a prevederilor referitoare la garanţiile negociate de către sindicate prin Contractele colective 
de muncă, ca de acestea să beneficieze doar membrii de sindicat şi salariaţii care nu sunt membri, 
dar achită conştiincios cotizaţia de membru de sindicat, conform Statutului Sindicatului. 

revendicarea nr. 14. Reformarea sistemului de pensionare, în vederea simplificării și unificării 
formulei de calcul, actualizării venitului asigurat luat în calcul la stabilirea pensiilor, recalculării, o 
dată la doi ani, a pensiilor pensionarilor care activează în câmpul muncii.

revendicarea nr. 15. Atribuirea sindicatelor dreptului constituţional de iniţiativă legislativă.
revendicarea nr. 16. Majorarea scutirilor personale lunare la impozitul pe venit al persoanelor 

fizice până la nivelul minimului de existență; majorarea scutirilor personale majore – în mărime egală 
cu 1,5 din nivelul minimului de existență; a scutirii lunare pentru persoanele întreținute – în cuantum 
de 25 la sută din minimul de existență; reducerea cotei de impozitare a venitului persoanelor fizice – 
de la 18% la 17% și stabilirea unei noi cote de impozitare a persoanelor fizice cu un venit mai mare 
de 180 mii lei anual – în mărime de 25 la sută.
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Într-adevăr, rolul lucrătorului medical într-o 
societate este vital, cu atât mai mult că sănătatea 
populaţiei este o prioritate. Fiind una dintre cele mai 
vechi, profesia de medic este și una dintre cele mai 
nobile din lume, dar și de o responsabilitate enormă. 

Trebuie să conștientizăm că avem de îndeplinit o 
sarcină dificilă, dar extrem de importantă – acea de a 
oferi populaţiei încrederea și speranţa pe care o așteaptă 
de la noi. 

Marcarea Zilei Lucrătorului Medical și a 
Farmacistului oferă deosebitul prilej de a Vă exprima 
respectul și recunoștinţa pentru dăruirea Domniilor 
Voastre, prin activitatea de spirit de echipă, de cooperare 

„Sănătatea eSte o comoară pe care puțini știu Să o 
prețuiaScă, deși aproape toți Se naSc cu ea.”        (Hipocrate)

Sănătatea - cea mai de Preț comoară

în promovarea sănătăţii în rândurile populaţiei deservite 
şi implementarea inovaţiilor medicale.

Vă urăm multă sănătate Dumneavoastră și celor 
apropiaţi, devotament, împliniri pe plan personal și 
profesional, să aveţi parte de căldura recunoștinţei 
umane și a satisfacţiei morale, de care are dreptul 
fiecare profesionist, astfel, încât anii ce vin, să nu uite 
numele Dumneavoastră, al celor, ce Vă dăruiți omenirii 
cu atâta desăvârșire.

Să fiţi mereu plini de energie, cutezanţă, răbdare, 
putere, echilibru şi tenacitate, iar dificultăţile ce apar 
să le depăşiţi cu tărie şi încredere

Vă mulțumim ca aveți grijă de sănătatea noastră.
Cu înalte consideraţiuni,

Comitetul Sindical al Ministerului Sănătăţii

În perioada 15-16 mai 
2015 a avut loc Congresul 
III  a l  Asociaț iei  de 
Nursing din Moldova 
(ANM), care a coincis 
cu jubileul Asociației 
de  Nurs ing ș i  Ziua 
Internațională a Nurselor. 
La Congres au participat 
reprezentanți ai organelor 
statale: Valentina Stratan, 
vicepreședinte a Comisiei Parlamentare Protecţie 
Socială Sănătate şi Familie; Mircea Buga, Ministrul 
Sănătății; Boris Gâlcă, Consilier principal al Guvernului 
pe probleme de sănătate. La eveniment au participat 
oaspeți din Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, 
Belorusia, Italia, România, reprezentantul Forumului 
European al Asociațiilor de Nursing din cadrul 
Organizației Mondiale a Sănătății – Howard Catton. 

20 ani de activitate pot fi un interval de timp mare 
dar şi mic, depinde cum dorim să-l măsurăm: strădanii, 
tenacitate, reuşite sau înfrângeri. Este un moment în 
care privim înapoi, cu sufletele pline de nostalgie pentru 
vârsta de atunci, dar şi pentru credinţă şi elanul cu care 
am pornit la drum, când am hotărât să ne luăm soarta 
în propriile mâini şi să devenim Asociaţia Asistenţilor 
Medicali.

Perioada pe care o traversăm înseamnă eforturi şi 
speranţe, realizări şi suferinţe pe plan naţional şi în 
special, la nivelul nostru, atât datorită multitudinii de 
probleme cărora le facem faţă ca profesionişti şi ca 

cetăţeni, cât şi lipsei 
unei strategii clare în 
ceea ce ne priveşte.

C o n g r e s u l  a 
reprezentat o platformă 
importantă pentru 
dezbateri şi decizii. În 
acelaşi timp, a fost un 
exerciţiu democratic, 
permiţând membrilor 
ANM prin dezbateri şi 

concluzii să producă schimbări în interiorul Asociaţiei 
pe linie organizaţională, să evidențieze priorităţile din 
planul de acţiune, politicile de sănătate. În paralel, 
au fost organizate sesiuni de comunicări ce dețin de 
asistența medicală spitalicească și asistența medicală 
primară.

Pe această cale dorim să adresăm sincere mulțumiri 
Sindicatului „Sănătatea” care ne-a acordat suport 
financiar în organizarea Congresului.

Cu ocazia Zilei Lucrătorului Medical și a 
Farmaciștului adresăm felicitări tuturor colegilor.

Vă uram multă sănătate devotament, împliniri pe 
plan personal și profesional, să aveţi parte de căldura 
recunoștinţei umane și a satisfacţiei morale, la care 
are dreptul fiecare profesionist, astfel, încât anii ce 
vin, să nu uite numele Dumneavoastră, al celor, ce 
Vă dăruiți omenirii cu atâta desăvârșire.

conGreSul  iii 
al aSociației de nurSinG din moldova

Elena STEMPOVSCAIA,
Președinta Asociației de Nursing din Moldova
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În fiecare an, în a treia duminică 
a lunii iunie se sărbătoreşte ZIUA 
LUCRĂTORULUI MEDICAL ȘI 
A FARMACISTULUI. 

Sănătatea este cea mai de 
preţ comoară a unui om. Numai 
omul sănătos poate produce 
bunuri, genera bogăţii materiale şi 
spirituale, poate participa activ la 
dezvoltarea societăţii, iar medicul 
este cel care vine în ajutor pentru 
a soluţiona problemele de sănătate. 
Profesia de medic este considerată 
una din cele mai nobile din lume 
şi de o responsabilitate aproape 
inegalabilă.

Meseria de medic a apărut odată 
cu evoluţia societăţii, devenind un 

PROFESIA DE MEDIC!

Comitetul sindical 
al Spitalul raional Fălești

stimul al dezvoltării omenirii. Omul 
a tins, dintotdeauna, să cunoască 
cum funcţionează corpul uman, ca 
să-şi prelungească viaţa. De aceea 
medicina şi farmaceutica merg în 
pas cu omenirea, ca să-i asigure 
continuitatea. 

Lucrătorii medicali sunt cei care 
aduc bucuria continuităţii neamului 
în fiecare familie, care dăruiesc 
o rază de speranţă suferindului, 
tratează boala şi sufletul, în baza 
simplei chemări a inimii.

Profesia de lucrător medical 
este situată în topul profesiilor în 
societate, urmată de cea de profesor 
şi apoi de cea de preot. 

Este important faptul că, astăzi, 

pacienţii beneficiază de asistență 
medicală calitativă racordată la 
standarde europene. 

Dragi lucrători medicali 
şi farmacişti, stimaţi veterani 
ai acestei meserii cu prilejul 
Zilei lucrătorilor medicali şi a 
farmaciştilor, noi, Comitetul 
Sindical al IMSP ,,Spitalul raional 
Făleşti” Vă dorim multă sănătate, 
prosperitate, succese în plan 
profesional și personal.

Fie ca Bunul Dumnezeu să Vă 
dea putere, optimism şi răbdare!

La mai mult și la mai mare!

În  i anuar ie  2014 ,  Sec ț i a 
stomatologica a Spitalului raional 
Anenii Noi a devenit o unitate 
medicală de sine stătătoare. Această 
metamorfoză am așteptat-o demult și 
s-a depus un efort enorm, deoarece au 
fost diverși factori care nu permiteau 
divizarea stomatologiei de Spital. 

Finanțarea Secției în cadrul 
Spitalului raional era insuficientă 
pentru a avea realizări în domeniu: 
utilaj învechit de mai mult de 30 de 
ani, ustensile și echipament în stare 
critică. 

În pofida tuturor greutăților 
am reușit să păstrăm colectivul de 
medici, tehnicieni dentari și surori 
medicale. Grație activității doctorilor 
cu experiență de lucru peste 30-35 de 
ani în aceeași unitate medicală ca: 
Babanuța Tudor, Bulat 
Ion, Bocancea Vasile, 
Șchiopu Alexandru, Malai 
Valin, Sipitca Nicolae, 
Draguțanu Gheorghe, 
Timciuc Vladimir, Soltan 
Vlad, Costin Victor, Nicula 
Eugenia; tehnicienilor 
dentari: Tica Alexandru, 
Danuța  Ion ,  Danuța 
Lilia, Iordachescu Lidia 
și surorilor medicale: 

centrul StomatoloGic anenii noi
Rusu Elena, Grigorean Galina 
a fost posibil ca unitatea dată să 
supraviețuiască.

În colectivul stomatologic, în 
ultimii ani, au venit și colegi tineri 
care au adus un impuls calitativ în 
prestarea serviciilor stomatologice 
populației din raion, precum: Beselea 
Diana, Racu Ina, Bocancea Dan, 
Postolachi Vasile, Podlisovskaia 
Ecaterina. Ei s-au încadrat activ cu 
noi forțe și idei actuale în munca de 
zi cu zi deloc ușoară în domeniul 
stomatologic.

Datorită trecerii la autofinanțare a 
fost posibilă reutilarea cu echipament 
și utilaj performant a Centrului 
Stomatologic Anenii Noi, au fost 
păstrate cabinetele stomatologice 
în satele din raion, care și ele, la 

rândul lor vor fi reparate și echipate 
cu utilaj nou din banii colectați din 
serviciile prestate de către Centrul 
stomatologic Anenii Noi.

În această perioadă de tranziție a 
fost formată și organizația sindicală 
a Centrului Stomatologic Anenii 
Noi. Se simte și aici o mișcare spre 
bine. La solicitarea Comitetului 
sindical și cu susținerea Sindicatului 
„Sănătatea” a fost posibilă acordarea 
ajutorului material a doi colaboratori 
care au copii invalizi. De asemenea, 
avem și susținerea angajaților 
prin oferirea foilor de tratament 
balneo-sanatorial. Toate acestea se 
datorează colaborării prodigioase a 
Comitetului sindical al Centrului cu 
Sindicatul „Sănătatea”. 

Atât președintele cât Comitetul 
s i n d i c a l  p a r t i c i p ă 
fervent la activitatea 
colectivului, elaborarea 
ș i  n e g o c i e r e a 
Contractului colectiv 
de munca, soluționarea 
l i t i g i i l o r  „ p a t r o n -
a n g a j a t ”  c a t  ș i  l a 
respectarea normelor 
privind securitatea și 
sănătatea în muncă. 

Toți, împreună, ne 



cetățenilor Republicii Moldova.
Dragi  co legi ,  d in  par tea 

Comitetului sindical și a Colectivului 
Centrului Stomatologic Anenii noi 
vreau să urez tuturor lucrătorilor Ion BULAT, 

președintele CS al Centrului Stomatologic Anenii Noi
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„Sănătatea” din moldova

P r o f e s i a  d e  m e d i c 
p r e s u p u n e  o  î n a l t ă 
responsabilitate,  studii 
temeinice, un grad înalt de 
perseverență, dar mai ales 
vocație și talent. Un medic 
care întrunește toate aceste 
rare calități, fie el chirurg 
sau stomatolog, oncolog sau 
pediatru, devine o adevărată 
forță de atracție și este în 
mare căutare. Chiar dacă 
n-are faima unui star de cinema sau a unui sportiv 
numele cărora îl cunosc și îl pronunță cu venerație 
jumătate de planetă, serviciile unui astfel de medic sunt 
într-o continuă solicitare. Cunoștințele și îndemânarea 
lui sunt căutate nu doar de cei suferinzi și disperați care 
tânjesc după vindecare, dar și de marile clinici și instituții 
medicale care „vânează” specialiști de prestigiu. 

Munca unui adevărat tămăduitor este grea, dar și 
aducătoare de satisfacții și împliniri. Iar satisfacția cea 
mai mare este salvarea de vieţi şi alinarea suferinței 
pacienților.

În ramura sănătății mai activează o tagmă deosebită, 
fără de care pur și simplu nu poate să existe medicina 
modernă. Această breaslă aparte, care nu iese la rampă, 
este purtătoare de o alură cu adevărat enigmatică. 
Munca făcută de ea nu poate fi cu ușurinţă înțeleasă de 
cetățeanul de rând, grație specificului și complexității 
pe care o poartă. Importanța acestei ramuri este greu 
de subestimat, însă doar cel care își dă silința o poate 
aprecia. Există meserii care presupun, pe lângă înaltul 
grad de calificare ce le este specific, și o anumită 
modestie. Modestie care le dă un farmec aparte. Acești 
specialiști onești, discreți și plini de un devotament 
deosebit faţă de profesie sunt FarmaciŞtii.

Farmaciștii, de obicei, activează departe de ochii 
lumii, în laboratoare și depozite, prestând o muncă 
care le solicită întreaga ființă, căci de activitatea lor 
depind vieți omenești. Această muncă presupune Iulian BOGATU 

meticulozitate, atenție 
la detalii și concentrare 
maximă în procesul de 
fabricare a remediilor 
ce ne întrețin sănătatea. 
A c e e a ș i  a t e n ț i e , 
de care dau dovadă 
spițerii în procesul de 
preparare a substanțelor 
medicamentoase, avem 
ocazia s-o observăm 
atunci  când pășim 

pragul unei farmacii.
De cele mai multe ori, suntem plini de griji și de 

probleme când trebuie să venim într-un astfel de local. 
De aceea, se întâmplă să nu prea fim atenți la persoana de 
partea cealaltă a tejghelei, la felul cât de rapid operează 
cu rețetele sau cât de receptiv este la solicitările noastre 
de a primi un medicament sau altul – căci se prea poate 
să nu știm care e cel mai potrivit și mai bun în cazul dat 
– și poate că ne trebuie ceva timp ca să realizăm că în 
faţa noastră se află, de fapt, nu un simplu vânzător. Este 
un specialist care poate să-ţi ofere o consultație chiar la 
faţa locului, lângă ghişeu.

Am avut adeseori ocazia să observ cum, la un 
moment dat, nu pacientul era cel care punea întrebări, ci 
farmacistul instituia un adevărat „interogatoriu”, pentru 
a se dumeri mai bine de ce fel de remediu are cu adevărat 
nevoie bolnavul, iar solicitantul răspundea cu smerenie 
și speranță, așteptând soluția izbăvitoare.

În aceste zile, când vom celebra Ziua Lucrătorului 
Medical şi a Farmacistului, Colectivul „SAnFARM-
PRIM” S.A. le doreşte tuturor reprezentanților acestor 
nobile și deloc ușoare meserii să aibă parte de realizări 
și împliniri în munca plină de abnegație şi dăruire pe 
care o depun în mod neobosit zi de zi, iar mulțumirea 
sufletească că au mai ameliorat sau salvat o soartă 

omenească să nu le lipsească nicicând. 

EROII nEVĂZuŢI AI MESERIEI MEDICALE

dăm toată străduința să acordăm 
populației raionului un diagnostic și 
tratament cât mai performant și, ce e 
foarte important, la prețuri de stat – 
prețuri accesibile pentru majoritatea 

medicali un an cât 
mai fructuos, plin de 
realizări noi, voie bună 
și multă sănătate.


