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Naţională de Asigurări în Medicină și Sindicatul „Sănătatea” din Republica Moldova, în scopul 
realizării măsurilor coordonate ce ţin de dezvoltarea şi reformarea ramurii sănătăţii din Republica 
Moldova, apărarea drepturilor şi intereselor de muncă, profesionale, economice, sociale ale salariaţilor 
din instituţiile medico-sanitare, farmaceutice și de învăţământ din ramura sănătăţii, au încheiat 
Convenţia colectivă (nivel de ramură) pe anii 2014-2017, înregistrată la Ministerul Muncii, Protecției 
Sociale și Familiei la 14 ianuarie 2014, nr. 1.

Noua Convenție colectivă (nivel de ramură) pe anii 2014-2017 o puteți găsi pe pagina web a 
Sindicatului „Sănătatea” și este remisă în adresa tuturor unităților medicale și organizațiilor saindicale 
membre ale Sindicatului „Sănătatea” pentru a organiza realizarea prevederilor ei și a introduce 
modificările respective în convențiile teritoriale și contractele colective de muncă.  

Ion CUCU,
consilier principal al Sindicatului „Sănătatea” 

Nr. 1 (113) Martie, 2014

Cu stimă şi profund respect!

Din numele Biroului Executiv 
al Sindicatului „Sănătatea”       

Victor Benu 

Vă dorim, STIMATE COLEGE, 
să aveţi parte de o primăvară plină de iubire şi armonie, aducându-vă 
în dar un firav mărţişor, simbol al dragostei, care prin spiritul său de 
primăvară, să zăbovească cât mai mult în sufletul Dumneavoastră. 

Fiţi înconjurate de căldură, tandreţe, armonie, dragoste, înţelepciune, 
zâmbete de copii, bunăstare, sănătate Dumneavoastră şi apropiaţilor 

Dumneavoastră. Fie ca pacea şi înţelegerea să domine mereu în 
familiile Dumneavoastră. 

Femeia, căreia umanitatea îi datorează continuitatea şi perpetuarea vieţii, a fost şi va fi elogiată în 
cântece şi opere artistice. De când e lumea, Femeia a menţinut mereu armonia în căminul familial, a 
păstrat cu sfinţenie datinile străbune, a sădit speranţă şi nobleţe în inimile celor apropiaţi.

8 Martie este o zi plină de feminitate, zâmbete şi căldură sufletească. Este ziua în care se îmbină 
armonios cele patru caracteristici ale femeilor: sensibilitatea, frumuseţea, tandreţea şi fineţea. Cu ocazia 
sărbătorilor de primăvară, permiteţi-ne să-ne exprimăm întreaga stimă şi admiraţie faţă de poziţia civică a 
Dumneavoastră, care denotă o voinţă puternică, patriotism, dragoste de viaţă şi deosebite calităţi sufleteşti.
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Pentru anul 2014, partenerii sociali nivel de 
ramură (Ministerul Sănătății, Compania Națională 
de Asigurări în Medicină și Sindicatul „Sănătatea”) 
au negociat și aprobat cotele cheltuielilor pentru 
remunerarea muncii angajaților din instituțiile 
medico-sanitare publice, încadrate în asigurările 
de sănătate în următoarele mărimi: asistența 
medicală urgentă prespitalicească, specializată 
de ambulatoriu, spitalicească și îngrijiri medicale 
la domiciliu – 55 la sută din fiecare tip de venit 
acumulat în urma prestării serviciilor medicale, 
inclusiv de la serviciile medicale contra-plată. 
Pentru asistența medicală primară – 60 la sută.

Este important ca organele elective ale 
organizațiilor sindicale, membre ale Sindicatului 
„Sănătatea”, în comun cu administrația unităților să 
calculeze corect și să prevadă în devizele de venituri 
și cheltuieli mijloace financiare pentru remunerarea 
muncii în strictă corespundere cu cotele cheltuielilor 
aprobate pentru anul 2014.

Experiența mai multor ani demonstrează că nu în 

RezeRve pentRu majoRaRea venituRiloR salaRiale – utilizaRea integRală a 
cotelor cheltuielilor pentru remunerarea muncii

toate instituțiile medico-sanitare publice se respectă 
aceste norme a cheltuielilor pentru remunerarea 
muncii. Unii conducători ai IMSP chiar din start 
își permit să nu planifice în devizele de venituri și 
cheltuieli mijloace financiare conform cheltuielilor 
aprobate.

Astfel, pe motiv de nevalorificare a cotelor 
aprobate pentru remunerarea muncii anual angajaților 
nu li se plătesc în mediu circa 100 milioane lei.

Pentru a nu permite astfel de încălcări grave 
ce țin de respectarea principiilor de transparență, 
obiectivitate și corectitudine, liderii de sindicat sunt 
obligați să participe activ la formarea Devizului 
de venituri și cheltuieli, să-l examineze și să-l 
aprobe la ședința comună a administrației Unității 
și comitetului sindical.

Hotărârea nominalizată o puteți găsi pe pagine 
web a Sindicatului „Sănătatea” - www.sindsan.md.

Ion CUCU,
consilier principal al Sindicatului „Sănătatea” 

FELICITĂRI CU 8 MARTIE!

Ca un bobocel de floare
Să trăiești în sărbătoare,
Ca o floare înflorita
Să te simți mereu iubită.
Ca un fir de iarbă fină
Să fii scăldată în lumină,
Ca o gingașă orhidee
Să rămâi mereu femeie.

orfani.
Ziua de 8 Martie este cea mai 

plină de feminitate, zâmbete, și 
căldură sufletească. Femeia – este 
izvorul vieții, la fel ca și primăvara 
– anotimpul renașterii, al trezirii 
la viață, când apar sentimentele 
de dragoste, gingășie, frumusețe 
și tinerețe.

Venim cu cele mai calde și 
sincere urări de bine către toate 

Doamnele dorindu-le sănătate, 
frumuseţe, dragoste, înțelepciune, 
respect şi rafinament. Toate 
gândurile bune să fie aduse într-un 
buchet mare de viorele. Sănătate, 
împliniri şi tot farmecul vieţii 
alături de cei dragi.

Bucuraţi-vă,  căci numai 
bucuriile sunt tămăduitoare şi 
numai bucuria pe care o aducem 
altora se întoarce la noi.

Centrul Municipal de Plasament 
pentru Copii de Vârsta Fragedă

C e n t r u l  M u n i c i p a l  d e 
Plasament pentru Copii de Vârsta 
Fragedă este o instituție unde 
activează cu devotament Doamne 
și Domnișoare ce oferă multă 
dragoste și afecțiune copiilor 
rămași fără grija părintească. 

Pe parcursul a 40 ani de 
activitate colectivul este bine 
consolidat, unit și prietenos, 
creând un climat favorabil pentru 
creșterea armonioasă a copiilor 
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şi nordul ţării. 
Din 2007 activează Secţia 

Maternală ,,Alternativa”, care 
oferă găzduire temporară şi sprijin 
cuplului mamă-copil şi gravidelor, 
care se află în situaţii dificile, şi 
previne abandonul copilului 
începând cu maternitatea. Din 
luna februarie a anului curent este 
deschisă Secţia de supraveghere 
îngrijire şi reabilitare a copiilor cu 
greutate la naştere mică şi foarte 
mică pentru copiii din municipiul 
Bălți şi 11 raioane de nord.

Î n  i n s t i t u ţ i e  a c t i v e a z ă 
medici, asistente medicale, 
logopezi, psihologi, educatori, 
kinetoterapeuţi, asistenţi sociali, 
personal auxiliar. Să facă faţă 
lucrului poate doar o persoană 
înzestrată cu calităţi şi valori 
umane,  bazate pe omenie, 
bunătate sufletească, cumpătare 

şi răbdare nesecată.
Aşa sunt doamnele noastre 

cu suflet blând dăruind căldură, 
dragoste maternă fiind numite 
de copii – mame. Drept dovadă 
putem spune că, 24 din 24 ore, 
doamnele-mame sunt alături de 
copii asigurându-le sănătatea şi 
securitatea, oferindu-le o copilărie 
fericită.

Îna l tu l  p ro fes iona l i sm, 
pr incipial i ta tea ş i  devota-
mentul cauzei sunt acele calităţi 
profesionale pe care le întrunesc 
specialiştii Centrului condus de 
medicul-şef, domnul Slobodean 
Valeriu, care-și execută atribuţiile 
în scopul asigurării copiilor. 

Experienţa bogată a vete-
ranilor este transmisă cu drag pe 
parcursul a mai multor decenii 
tinerilor specialişti. Printre 
acești veterani sunt: Ţurcan 
Galina, Podbereţchi  Lidia, 
Tudor Alexandra, Filina Galina, 
Vîsoţcaia Valentina.

În pragul Zilei internaţionale a 
femeilor urăm tuturor doamnelor 
și domnișoarelor multă sănătate, 
abnegaţie, împliniri pe plan 
personal şi profesional. Fie ca 
perseverenţa şi entuziasmul să 
vă însoţească mereu în activitatea 
nobilă.                                                                 

C e n t r u l  d e  P l a s a m e n t 
Temporar şi Reabilitare pentru 
Copii din Bălţi a fost fondată în 
martie 1947, cu statut de Casă 
pentru Copii. În 1981 instituţia a 
fost transferată în clădire de tip 
specializat, iar în 2003, în baza 
deciziei nr.6/10 al Consiliului 
Municipal Bălţi a fost instituit 
Centrul de Plasament Temporar şi 
Reabilitare pentru Copii din Bălţi.

Centrul este o instituţie 
bugetară, republicană cu profil 
medical, social și psiho-pedagogic 
de tip rezidenţial, care asigură 
reabilitarea, protecţia şi educarea 
copiilor, garantând o dezvoltare 
armonioasă din punct de vedere 
emoţional, intelectual şi fizic.

În ultimii 10 ani, numărul 
copiilor s-a micşorat cu 50 %, 
în locul paturilor libere au fost 
deschise noi secţii alternative.

Începând cu anul 2000 activează 
secţia elevilor, care previne 
transferarea copiilor din Centru 
la şcoli internat şi dă posibilitatea 
integrării în societate, oferindu-le 
posibilitatea să frecventeze Liceul 
„V. Alecsandri” din municipiu. 

În 2003 s-a deschis Secţia de 
zi cu capacitatea de 30 paturi care 
asigură reabilitarea medicală și 
psiho-pedagogică a copiilor cu 
maladii ale sistemului nervos şi 
locomotor din municipiul  Bălți 

Ala RUSU, 
preşedintele CS al Centrului de Plasament 
Temporar şi Reabilitare pentru Copii Bălţi 

Valentina STATII, 
metodista Centrului de Plasament Temporar şi 

Reabilitare pentru Copii Bălţi 
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... Aşa sună un bine cunoscut, minunat 
cântec, dedicat iubirii şi dragelor noastre 
femei, care merită toţi trandafirii din 
lume, însă se pare că nici aceştia nu sunt 
îndeajuns pentru a manifesta admiraţia 
faţă de cea mai frumoasă creatură – 
Femeia.
Pe cât de sensibilă, pe atât de puternică,
Pe cât de blajină, pe atât de nemiloasă,
Pe cat de dulce, pe atât de amară,
Pe cât de grăbită, pe atât de chibzuită.

Pe toate le reuşeşte, stârnind uimire din 
partea celor care mulţumesc zi şi noapte 
pentru că există o Ea în viaţa lor, viaţă 
care de altfel ar părea goală, asemenea 
unei găuri negre ce poate doar să absoarba, 
fără a da nimic înapoi... nici bucurie, nici 
splendoarea clipelor petrecute în doi, nici 
liniştea şi grija, toate datorate doar Femeii.

Fiecare răsărit este dedicat lor şi, de 
aceea, în fiecare zi trebuie să le venerăm: 
mame, soţii, fiice, surori, iubite, prietene. 
Este uimitor că pentru atâtea câte le poate 
oferi o femeie, există o singură zi pentru a 
le spune: „Mulţumesc!” şi pentru a le face fericite... 

oare e de-ajuns? – Sigur că nu, 
dar aceasta ar fi o zi de început. 
Da! 8 Martie este ziua când 
cei, care nu au reuşit să-şi facă 
femeile fericite, să înceapă 
de atunci şi să continuie pe 
parcursul întregii vieţi. Pentru 
cei care ştiu, însă, să preţuiască 
Femeia mereu, ziua de 8 Martie 
este un motiv pentru o doză în 
plus de tandreţe.

Un 8 Martie cum vi-l doriţi, 
dragele noastre femei! Cu 
nenumărate clipe de poveste, 
în care să vă simţiţi regine. 
Sănătate! Asta fiind datoria 
noastră, să vă dorim şi să dăruim 
sănătate, căci în rest, Femeile 
sunt într-atât de puternice şi 
binecuvântate de Dumnezeu, 
încât le reuşesc pe toate.

La mulţi ani!  

TRANDAFIRI, FLORI DE DOR, PENTRU VOI. . .

Comitetul sindical studențesc 
al USMF „Nicolae Testemițanu”

Suntem în preajma zilei de 8 Martie şi cel mai frumos anotimp. Încălziţi fiind de soarele devin al 
primăverii aduc, mult stimate doamne și domnișoare, cele mai frumoase, cele mai calde, cele mai curate, 
cele mai sincere urări de bine şi toate florile pământului.

Frumuseţe, dragoste, sinceritate, 
respect şi rafinament – aceste flori ale 
omeniei să vă însoţească oriunde şi 
oricând.

Luminate de înţelepciune să aveţi 
parte de şoapte de dor şi drag, să 
fiţi mereu model de corectitudine 
p r o f e s i o n a l ă .  M a i  v i n  c ă t r e 
Dumneavoastră cu încă un gând ce 
înseamnă încă un plus de respect. 
Zâmbiți, căci numai zâmbetele sunt 
tămăduitoare şi numai zâmbetele pe 
care le dăruim altora se întoarc la noi. 
Toate gândurile bune vi le aducem 
într-un buchet mare de viorele. Sănătate, împliniri şi tot farmecul vieţii alături de cei dragi.

Cu drag FEMEIEI…

Mihail OPREA, 
directorul general al Dispensarului de Narcologie

Silvia PANCENCO, 
președintele CS al Dispensarului de Narcologie
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Un frumos mesaj de felicitare 
pentru toate femeile veterani în 
muncă a Spitalul raional Teleneşti 
vine din partea preşedinţilor 
Comitetelor Sindicale anii 1970-
2000, veterani ai muncii – dna 
Valentina SOCOLOVA şi dl 
Gheorghe PUTINĂ.

„Anii tinereții nu se uită” – sub 
acest generic întâlnirea veteranilor 
Spitalului raional Teleneşti a dat 
aripi de viaţă multor veterani care, 
la moment, cu greu îşi poartă 
haina bătrâneții, pe mulţi din ei astăzi îi însoţeşte singurătatea, tristeţea, sărăcia şi chiar zbuciumata boală.

Pentru Dumneavoastră mult stimate femei – veterani ai muncii:

MĂ îNChIN CU PLECĂCIUNE!
Sărbătoare, flori, cuvinte 

frumoase – toate acestea în 
miez de primăvară au o singură 
destinaţie – ziua ta mult prea 
frumoasă FEMEIE – mamă, soră, 
fiică şi bunică.

În Spitalul raional Teleneşti din 
cei 282 angajaţi, 235 sunt femei. 

Vă doresc pe vânt ce bate
Multă, multă sănătate,
Iar pe stele ce lucesc
Bucurie vă doresc.
Din roua dimineţii
S-aveţi dulceaţa vieţii!
S-aveţi o viaţă plină 
De speranţă şi lumină,
De tandreţe şi iubire,
Mult noroc şi fericire!
Tot ce e frumos şi sfânt
Pe acest Pământ 
Să vă fie legământ.
Mulţi ani să trăiţi 
De necazuri să nu ştiţi!

Mă închin cu plecăciune
Pentru a voastră înţelepciune,
Pentru nopţi nedormite,
Pentru drumuri bătute.
Pentru timpul furat
De lângă copii din pat,
Pentru situaţii zbuciumate

Care v-au luat din sănătate.
Pentru răbdarea mare
Care câte-odată v-a adus şi supărare
Pentru tot binele ce l-aţi făcut
Vă Mulţumesc foarte mult.

Larisa GRĂJDEANU,                                                                        
preşedintele CS al SR Teleneşti

Ele şi-au legat soarta cu cea mai 
nobilă şi umană profesie de pe 
pământ – medic. În pofida tuturor 
greutăţilor care le întâmpină, 
astăzi, femeile în viaţă, ele rămân 
a fi bine pregătite profesional, 
contribuind la dezvoltarea 
asistenţei medicale în raion, dar 
tot odată menținându-se şi ca 

bune mame, soţii şi bunici.
Calde felicitări şi sincere urări 

de bine cu ocazia Zilei de 8 
Martie, frumoasa sărbătoare a 
celor mai gingaşe fiinţe din lume, 
aduc tuturor femeilor atât din 
Spitalul raional Teleneşti cât și 
din întreaga ramură a ocrotirii 
sănătății.



С женским днем Вас поздравляем
И от всей души желаем
В этот день Вам полениться,
По хозяйству не трудиться,
Вволю петь и танцевать,
И с весенним настроением
Целый год не унывать.
Пусть женской красотой и 
цветением
Любой мужчина будет покорен!
Пусть нежные слова, цветов 
букеты
Жизнь украшают круглый год
И в каждый день, не только в праздник этот
Любовь и поклонение Вас ждет!
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Поздравляем Вас, с весенним праздником 8 марта, сердечно желаем быть здоровыми и всегда 
любимыми. Пусть будут яркими Ваши глаза и радостными вести и , чтобы счастливая улыбка не 
сходила с Ваших лиц, пусть все цветы, какие есть на свете, цветут в этот праздник  у Ваших ног. 

Дорогие Женщины!

Коллектив ПМСУ 
Вулканештской Районной больницы

Luna martie este prima lună de primăvară, 
anotimpul renaşterii, al trezirii la viaţă, este luna 
Femeilor! Miros de lăcrimioare, viorele şi lalele, 
bărbaţi mai atenţi decât de 
obicei, zâmbete, flirturi, veselie.

Cu prilejul sărbătorii de 8 
Martie, Vă urăm tăria, curajul, 
puritatea şi gingăşia ghiocelului, 
sete de viaţă, dragoste pentru tot 
ce este frumos şi sfânt, încredere 

STIMATELE şI GInGAşELE nOASTrE DOAMnE,

Comitetul Sindical 
 al Centrului de Sănătate Publică mun. Chişinău

în forţele proprii, realizarea tuturor visurilor. Fie ca 
spiritul acestei zile să Vă însoţească pretutindeni şi 
să Vă facă viaţa mai frumoasă. Cu înţelepciune să 

puteţi îmbina sentimentul de dragoste 
cu corectitudinea profesională. 
Bucuraţi-vă de viaţă şi transmiteţi 
bucuria voastră din suflet în suflet 
prin fapte. Toate gândurile bune, vi 
le aducem într-un buchet mare de 
ghiocei.

8 Martie – Ziua Femeii este una 
dintre cele mai dorite sărbători din 
lume și ne oferă, nouă bărbaților, 
prilejul potrivit pentru a spune 
Femeilor cât de mult înseamnă 
pentru noi. Vrem să vă mulțumim 
pentru tot ceea ce ne învățați: cum 
să dăruim necondiționat, cum să 
avem încredere, cum să zâmbim 
chiar când ne este greu.

Cu ocazia Zilei Femeii vă dorim, 
stimate doamne și domnișoare, 
multa sănătate fericire și numai bine. Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea și spiritul acestei zile 
să vă însoțească pretutindeni și primăvara iubirii să vă inunde sufletul cu bucurie și cu parfumul tuturor 
florilor sale. Vă dorim un 8 Martie cât mai frumos. 

FELICITARE!                 FELICITARE!               FELICITARE!

Petru SAREV, 
președintele CS al SR Ocnița
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Numele Apolonia răsună din adâncul secolelor. 
El a unit stomatologia cu arta și frumusețea, 
devenind protecție și simbol.

…Alexandria Imperiului Roman (anii 248-249), 
s-au răsculat barbarii împotriva creștinilor. Episcopul 
Alexandriei, Marele Dionisos, 
a fost martorul acelui măcel 
drastic și a descris evenimentele 
din acea perioadă: „Multe familii 
de creștini au fost torturate, 
batjocorite, casele creștinelor 
erau jefuite și apoi arse. În 
acea perioadă, Apolonia – o 
diaconiță divină, avea autoritate 
mare în rândurile creștinilor 
pentru credința puternică și 
devotament. Barbarii au prins-o, au legat-o, au 
bătut-o, i-au dezbătut toți dinții și au amenințat-o că 
o vor arde pe rug dacă nu se va dezice de Hristos și 
nu se va închina idolilor. Apolonia i-a rugat doar să 
i se dezlege mâinile și a pășit singură, cu evlavie, în 
flăcările rugului, unde a dispărut în infinit”.

Jertfirea de sine pentru credința creștină a 
memorat-o pentru totdeauna pe Sf. Apolonia. Icoana 
ei este prezentată ținând în mână un clește cu un 
dinte scos în el. Se spune că, Sf. Apolonia ajută 
celor cu dureri dentare și specialiștilor care practică 
stomatologia. 

Sf. Apolonia se sărbătorește pe 9 februarie. 
Numele ei sfânt îl poartă Universitate de Stomatologie 
din România și din Ucraina. În toată lumea sunt 
biserici și altare în numele Sf. Apolonia. Unul 
din aceste localuri este Policlinica Stomatologică 
Republicană (PSR), fondată la 12 octombrie 1966. 
Policlinica este o bază clinică a Universității de Stat 
de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”. 

În baza instituției permanent activează Comisia 
de atestare a medicilor stomatologi și lucrătorilor 
medicali cu studii medii de profil stomatologic. 

Colectivul Policlinicii este compus din 143 

policlinica stomatologică Republicană

persoane, dintre care 89 sunt femei (63%).
Policlinica Stomatologică Republicană propune 

servicii stomatologice pacienților de toate vârstele. 
Profilaxia începe în secția pediatrică, unde se 
practică terapie și ortodonție; activează 2 secții de 

terapie stomatologică; catedra de chirurgie; secția 
de protetică dentară; cabinet anesteziologic; cabinet 
de radiografie cu ortopantomografie. În cabinetele 
de chirurgie se efectuează operații de ambulatoriu, 
extracții, implantări dentare endosonore. Se practică 
asanarea cavității bucale prin anestezie generală 
la copii și maturi. Secția protetică face protezare 
cu metaloceramică, proteze mobilizabile acrilice, 
proteze scheletate. 

Luna martie este bogată cu omagiați în Policlinica 
Stomatologică Republicană. De pe aripile „Curierului 
Sanitas” transmit cele mai calde felicitări colegilor: 
Tabacaru Eugen, Chirilenco Ludmila, Lașcu Carp, 
Casian Ion, Hanganu Parascovia, Negru Vasile, 
Matei Ecaterina, Gușan Sergiu, Maslova Ala, 
Cazacu Ana, Vutcariova Liuba, Mazur Ruslan, 
Cîrlan Eudochia. 

Deoarece ne aflăm în pragul primăverii, aduc 
sincere felicitări și urări de bine Doamnelor și 
Domnișoarelor din Republica Moldova, în special 
celor care activează în ramura sănătății. 

Olga SAVIELEVA, 
președintele CS al 

Policlinicii Stomatologice Republicane 

DRagele si Destinsele noastRe Doamne, Domnite si DomnisoaRe!

Ziua de 8 martie este un prilej 
însemnat de a veni cu cele mai alese 
cuvinte de dragoste, admirație și 
respect pentru sincerile noastre 
prietene.

Pentru-că sunteți cele care ne 
înseninează viața, pentru-că sunteți 

sprijinul nostru și vă sacrificați în numele 
iubirii, meritați toată aprecierea și 
recunoștința noastră.

Toate  f lor i le  pr imăveri i  să  vă 
înfrumusețeze chipul!

Comitetul sindical al Institutului de 
Ftiziopneumologie  ,,Chiril Draganiuc”
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Curierul Sanitas

Vă adresăm cele mai calde şi sincere felicitări cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii – 8 Martie!
În această zi, cu un deosebit respect de apreciere, exprimăm admiraţia faţă de frumuseţea, înţelepciunea, 

tandreţea şi credinţa de care daţi 
dovadă.

Vă aducem cuvinte de recunoştinţă 
pentru căldură şi atenţie, pentru 
capacitatea Dumneavoastră de a 
îmbina  a rmonios  ac t iv i t a t ea 
profesională cu viaţa de familie. 

Să aveţi parte de mai puţine griji 
şi de mai multe zile luminoase, pline 
de bucurii.  

Vă dorim o sărbătoare frumoasă 
alături de cei care Vă iubesc şi Vă 
preţuiesc!

la mulȚi ani stimate colege!

MultstiMate doaMne şi doMnişoare!

Alexandru VASILIEV,
Președintele CS al IMSP 

SZAMU “Centru”

Femei mame, Femei iubite şi soţii, 
Femei surori şi fiice! 

Acum, ca şi la începuturi, femeia 
este un Miracol, vibrând aidoma 
Universului ,  o  Binecuvântare 
dumnezeiască. 

Vă dorim mereu alături, căci prin 
energia Voastră, dătătoare de viaţă, ne 
cunoaştem destinul, avem şansa de a 
deveni zei. 

Vă mulţumim pentru Armonie, 
Îndelungă răbdare, Stabilitate, Fericire 
împlinită şi recunoaştem sincer: Vă 
iubim! 

DRAgELE NOASTRE,

Cu profund respect, colectivul de bărbaţi 
al Sanatoriului „Nufărul Alb” SRL


