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Buletin informativ
al Federației Sindicale 

„Sănătatea” din Moldova

În ajunul sfintelor și luminoaselor sărbători de
Crăciun să privim anul care a trecut cu sufletul unui 

om înțelept, iar anul care vine să-l întâlnim cu inima  plină de 
speranță și credință. Acum, când e vremea colindelor, vremea 

bucuriei, când minunea nașterii Mântuitorului Iisus cuprinde 
sufletele și le înnobilează să păstrăm gândurile bune și frumusețea 

sufletului ce strălucește în fiecare dintre noi.
Vă dorim, STIMAȚI COLEGI, ca anul care vine să Vă 

aducă noi începuturi, energia necesară pentru a Vă împlini toate 
obiectivele, înțelepciunea  pentru a aprecia fiecare zi prin micile 

bucurii pe care vi le oferă. 
Fie ca magia sărbătorilor de iarna, cu zvon de cântece și 

clopoței, să aducă fericire, sănătate și bunăstare în căminul 
Dumneavoastră. 

Cu deosebit respect, 
din numele Consiliului Republican

al Federației Sindicale „Sănătatea” 
din Moldova

Aurel POPOVICI          președinte

STIMAȚI COLEGI!
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Mesaj de felicitare 
cu ocazia sărbătorilor de iarnă – 2016

Ion AbAbII, 
rector, profesor universitar, dr. hab. şt. med., 
academician al AŞM

Sergiu berlIbA, 
președinte al Comitetului Sindical al angajaților, 

dr. med., conferențiar universitar

al Universității de Stat de Medicină și 
Farmacie  „Nicolae Testemițanu” pentru realizările 
obținute.

Ne dorim, ca în situația noastră, să perpetueze, 
confirmând calitatea instructiv-educativă, a 
cercetării științifice și implementării inovațiilor în 
practica medicală.

Stimați colegi, dragi studenți, Anul Nou bate 
la ușă, se apropie sărbătorile de Crăciun. E timpul 
când ne amintim cu plăcere de toate împlinirile, cu 
melancolie de clipele frumoase și cu speranță și 
încredere că tot ce ne-am propus vom reuși. 

Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, Vă aducem 
sincere felicitări, dorindu-Vă ca anul care vine să Vă 
aducă speranța unui nou început, energie necesară 
pentru îndeplinirea tuturor obiectivelor, sănătate 
și prosperitate, împliniri personale și profesionale. 

Fie ca toate visele pe care le făuriți 
să se împlinească și drumul străbătut 
pentru realizarea lor să Vă aducă 
satisfacție și bucurie în inimi, iar în 
case belșug pe tot parcursul Noului 
An! Fie anul care vine să Vă găsească 
mai buni, mai generoși și mai fericiți!

Crăciun Fericit și La Mulți Ani!

stimați colegi, dragi studenți!
Roata timpului a mai țesut un an. Ne apropiem 

de finele unui an aniversar, când Alma Mater 
a celebrat șapte decenii de activitate. În mod 
tradițional, la sfârșitul unui an se face bilanțul și se 
trasează planuri de viitor.

Pentru comunitatea universitară din domeniul 
universității, anul 2015, a fost unul cu realizări 
frumoase înregistrate prin participarea activă în 
realizarea obiectivelor conturate la începutul anului, 
menite să asigure instruirea și formarea specialiștilor 
de calitate înaltă, adevărați profesioniști recunoscuți 
la nivel național și internațional, pentru care 
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemițanu” s-a învrednicit de cele mai 
valoroase distincții – Ordinul Republicii și Medalia 
„Dimitrie Cantemir”, cea mai înaltă distincție a 
Academiei de Științe a Republicii 
Moldova.

Toate succesele sunt  rodul 
activității corpului profesoral-didactic, 
personalului administrativ și al tuturor 
angajaților Universității.

Cu această ocazie adresăm sincere 
felicitări și mulțumiri întregului colectiv 

Iarna este ca o zâna albă ce sosește pe meleagurile 
noastre în sania ei de argint trasă de reni. Steluţe 
argintii cad ca niște albinuţe albe ce roiesc în 
jur. Zăpada aşează peste întinderi o dantelă albă 
strălucitoare, țesută mărunt cu miliarde de cârlige 
şi ace.

Iarna poate fi surprinzătoare, magică, superbă, 
iar peisajele şi ipostazele ei – de vis ca un univers 
rece.

 Fulgul – floare mică şi rotundă, o 
minune de-o secundă! Odată cu primul 
fulg căzut vin şi toate bucuriile, sărbătorile 
pentru cei mici şi cei mari. Tuturor ne 
place acest anotimp minunat.

Fiind înconjurați de magia 
sărbătorilor de iarna și la 
cumpăna dintre ani – să privim 

Comitetul Sindical al 
Spitalul raional Făleşti

Dina SeCrier, președinte 

PEISAj dE bASM

înapoi cu iertare, înainte cu speranță, în jos cu 
înțelegere și în sus cu recunoștință! 

Cu prilejul sărbătorilor de iarnă Vă adresez 
tuturor cele mai frumoase şi sincere urâri de bine, 
sănătate, linişte sufletească, putere de muncă şi 
împliniri pe toate planurile în noul an .

Fie ca spiritul blând al Sfintelor Sărbători 
să ningă doar cu bucurie, prosperitate, veselie şi 
armonie!

Iubirea, bucuria, înțelepciunea și 
generozitatea să Vă fie călăuză în 2016.

Să aveţi un an aşa cum îl doriţi!
Sărbători Fericite! La Mulţi Ani!

http://www.referat.ro/referate/Argintul_6403.html
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Vă aducem sincere 
felicitări cu prilejul frumoaselor 
şi sfintelor sărbători de iarnă.

A mai trecut un an marcat cu 
trudă, presărat cu evenimente, 

La mulţi ani cu sănătate, bucurii, prosperitate,
Viaţa să Vă fie plină de belşug şi de lumină,
Pe un fir de busuioc, să aveţi numai noroc, 
Cu un nou Regulament - un salariu decent,
Datorii puţine în anul care vine,
Medicamente în spitale, chemări argumentate la salvare,
Cazuri tratate rezolvate şi sută la sută validate,
De-ajuns reţete compensate, locuri de muncă bine dotate,
Mai pe scurt - dă, Doamne, la toţi de toate ! 
Pentru vrednici oameni, ce seamănă sănătate,  
Mai sunaţi din zurgălăi să răsune peste văi! 
Hăi, hăi, hăăăăăi!

Cu mult respect, 
Vă urează La Mulţi Ani şi Crăciun fericit 
echipa Consiliului Municipal Bălţi 
al Federaţiei Sindicale „Sănătatea” din Moldova

Stella GoreA, 
preşedinte

MuLTSTIMAţI COLEGI!
semnat cu decizii, scris cu 
amintiri, luminat cu speranţă. 
Înainte îşi aşterne paginile albe 
un nou an. Vă dorim ca fiecare 
dintre Dumneavoastră să le 

înscrie cu fapte 
frumoase, succese 
remarcabile, noi realizări şi 
împliniri, iar ca să le reuşiţi pe 
toate Vă urăm: 

Поздравляем Вас 
C наступающим Новым Годом,
С Рождеством Христовым!
Пусть Новый Год звездой 
счастливой,
Войдет в семейный Ваш уют,

С уважением, 
администрация  и коллектив 

Центра Здоровья Чадыр-Лунга.

      Уважаемые,  коллеги!

Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!
Пусть каждый день теплом согреет,
И много счастья принесет,
И все сомнения развеет,
Пришедший в полночь Новый Год!
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Ani  de-a  rândul , 
asemeni soarelui ce ne încălzește 
continuu, Dumneavoastră aplicați 
pe tărâmul sănătății cunoștințele 
profunde, înțelepciunea umană, 
curajul riscului și, nu în ultimul 
rând – Omenia.

Î n  s e m n  d e  p r o f u n d ă 
r e c u n o ș t i n ț a ,  c u  p r i l e j u l 
sărbătorilor de iarna – Anul Nou 
2016 și Crăciunul, avem deosebita 

multstimaţi colegi!

Aho, aho colegi fârtați 
Stați puțin și ascultați 
Anul Nou, ce vrea să vină
Să Vă umple de lumină… 
Șampania să curgă-n pahare,
Să trăiți și la mai mare
Pași măreți pe orice plan,
Acum, la început de An –
Bucurii și sănătate,
S-aveți mereu de toate – 
Tot anul și mai departe, 
Ce doriți să se-mplinească,
Avuția să Vă crească, 
De-asupra un cer cu soare, 
La mai mult și la mai mare.
Mulți ani, mulți bani, 
Spaimă mare la dușmani, 
Viață lungă și mult spor, 
Sănătate la popor, 
Mult noroc și fericire
La întreaga omenire,

Ion HASnAș,
președinte al Asociației Sindicale „Sănătatea” 

din raionul Ungheni

plăcere să Vă adresăm cele mai 
sincere și calde felicitări, urări de 
sănătate, voie bună, mult noroc 
și mari realizări în activitatea pe 
care o practicați zi de zi cu atâta 
dăruire de sine, responsabilitate 
și profesionalism.

 Va aducem în dar florile 
recunoștinței noastre și ne rugăm 
să Vă dea Bunul Dumnezeu 
sănătate lungă să Vă tot ajungă, 

soare mult în casă și cei dragi la 
masă. Zile senine și de bucurii 
pline. Încurajare și inspirație 
pentru munca ce o depuneți, 
inteligență emoțională și mai 
multe motive de a zâmbi. 

Fie ca dragostea și stima 
celor care Vă înconjoară să Vă 
însoțească mereu și pretutindeni.

La Anul și la Mulți, Mulți 
Ani!!!

Vă urăm numai de bine
Pentru azi și pentru mine
Să răsară viitorul, 
Ce-l așteaptă mult poporul...
Leii să devina lei
Să înfrunte anii grei
Să răstoarne sărăcia, 
Ce ne paste azi moșia
Și, sunând din zurgălăi
La-ncheiere, roata măi – hăi, hăi!!!
Federației Sindicale „Sănătatea”
Deci, Anul care vine
Să v-aducă numai bine
Să ne fiți de apărare
În probleme sindicale,
Negocieri permanente
Pe problemele existente
Și salarii mai decente,
Ca să fie cu dreptare
La sanatorii biletele repartizate.
La Anul și La Mulți Ani!

C o m i t e t u l  s i n d i c a l  a l 
medicinii 
p r i m a r e 
din raionul 
Cr iu len i , 
aduce cele 
mai alese 
și sincere 
cuvinte de 
fe l ic i tare 
Federației 

MuLTSTIMAȚI COLEGI!
Sindicale  , ,Sănătatea” din 
Moldova precum și tuturor 
lucrătorilor medicali cu prilejul 
sărbătorilor de iarnă.

Anul care vine să Vă aducă 
speranța unui nou început, energia 
necesara pentru a Vă împlini 
toate obiectivele, înțelepciunea 
de a aprecia fiecare zi prin micile 
bucurii pe care vi le oferă viața, 
să Vă aducă dragostea, armonia, 

Ana DiMiTriU, 
președintele CS al medicinii 
primare din raionul Criuleni

strălucirea și lumina pe care le 
meritați din plin.

Priviți Anul Nou ca o carte 
deschisă cu reţetele succesului, 
alegeți ce vi se potriveşte şi 
porniți la drum cu încredere! O 
viaţă împlinită şi fericită! 

La Mulţi Ani!
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Membrii Comitetului 
Sindical al Casei Municipale 
de Plasament și Reabilitare a 
Copiilor de Vârstă Fragedă 
Vă adresează cele mai sincere 
şi cordiale felicitări cu ocazia 

Sărbătorilor de iarnă, care a 
devenit o bună şi trainică tradiţie şi 
s-a înscris temeinic în calendarul 
sărbătorilor de suflet.

Ne exprimăm tot respectul 
şi gratitudinea pentru munca 
Dumneavoastră nobilă consacrată 

STIMAţI PrIETEnI!

Anul ce vine cu bucurie, să vă aducă doar veselie.
În tot ce doriți - împlinire, în suflet iubire.
În case – lumină, căldură, semințe rodnice în arătură.
Sănătate și fericire, iar în inimi – multă iubire!
LA MULȚI ANI FERICIȚI !

Comitetul sindical al  Casei Municipale de Plasament 
și reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă

renașterii sănătății.
A s t ă z i  p r o v o c ă r i l e  ş i 

priorităţile vieţii aşteaptă soluţii 
adecvate din partea tuturor. 
Ne-am angajat plenar şi cu 
temeritate în actul de valorificare 

și consolidare a medicinii. Sunt 
acţiuni interminabile prin care 
susţinem zi de zi examenul de 
capacitate întru a asigura viața şi 
sănătatea societății noastre.

Dorim ca toată activitatea pe 
care o exercităm să fie susţinută 

necontenit şi apreciată după 
merit de întreaga societate, de 
factorii de decizie, astfel încât 
și la sfârșitul anului 2016, să 
ne întâlnim și să ne exprimăm 
satisfacția și împlinirea pentru 

anul care s-a scurs. 
În aceste zile deosebite şi pline 

de semnificaţie pentru lucrătorii 
din sistemul sănătății,Vă adresăm 
urările noastre de sănătate, 
bunăstare, prosperitate şi realizări 
remarcabile în munca dificilă şi 
nobilă pe care o desfăşuraţi.

FELICITĂRI!      FELICITĂRI!       FELICITĂRI!

În numele colecivului 
Centrului de sănătate publică 
Glodeni Vă aducem sincere 
omagii şi urări de bine cu ocazia 
frumosului jubileu.

Cu prilejul adunării acestui 
frumos buchet de ani, ce 

reprezintă o vârstă onorabilă, Vă 
dorim multă sănătate, fericire 
şi noroc, pace în suflet, bani în 
pungă, noi realizări şi succese în 
munca dumneavoastră.

Stimată Doamnă Valentina SeCRii,

Vera iSTrATii,
președintele CS al CSP Glodeni
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Aho, aho, aho!
Colegi dragi,
A venit iar noul an –  
Început de an mai ieri era 
Azi decembrie-i deja. 
Iute timpul a zburat 
Că nici nu l-am observat.
Când mai rele, când mai bune 
Toate trec în astă lume. 
Viața n-ar fi interesantă 
Dacă n-ar fi condimentată, 
Și de aceea mulți aleargă 
La spital ca să o dreagă
Dacă Dumnezeu noroc îți dă 
Te faci bine-n felul tău.
Frunză verde de pelin 
Hai să ne oprim puțin –

PrIMIȚI  urĂTOrII?!

Susțineți-mă cu toții măi
Și strigați odată hăi!
Mulți privesc spre contabilitate 
Ca la cineva departe,
Iar când informația se cere 
Chiar dacă nu au plăcere 
Vin la vale iute, iute
Cineva ca să-i ajute: 
Foi de boală, deplasări, 
Calculare la salarii,
Banii pe concediale,
Cereri de eliberare, 
Cerințe la medicamente,
Materiale, alimente.
Voi la noi veniți – poftim 
Cu căldură Vă primim
Și cu drag Vă ajutăm,

Că doar 
colegi 
suntem.
Noi la voi nu 
ne dorim 
Niciodată să 
venim, 
Sănătate să 
avem 
Ca să nu Vă 
deranjăm.

Colectivul iMSP Sr nisporeni

Cu prilejul Sfintelor Sărbători de Crăciun 
și An Nou, primiți calde urâri de sănătate, belșug 
în casele Dumneavoastră, fericire ți prosperitate. 

STIMATI COLEGI!

La mulți ani cu sănătate,
Să Vă dea Domnul de toate.
Să aveți belșug în casă,
Tot ce Vă doriți pe masă.
Să primiți doar vești de bine,
În Noul An care vine.
Spune-i anului ce vine,
Să-ți aducă numai bine.
Și mai spune-i ca sa-ți dea,
Tot ce vrea inima ta.
Fericire, sănătate,
Și numai belșug în toate.
„La Anul și La Mulți Ani!”

Comitetul Sindical al iMSP CS Cahul

Fie ca bucuria și liniștea aduse de sfintele 
sărbători să Vă însoțească pe tot parcursul 
anului ce va urma!

Înc-o dată măi colegi
Care vreți și mai puteți 
Să strigăm cu toții în glas
În acest an cea rămas,
Hăi, hăi, hăi!
Toți suntem noi o echipă,
De la șefi și pân-la poartă: 
Doctori, contabilitate,
Asistente, farmaciste,
Gospodine, laborante,
Bucătari, infirmiere,
Ograda și șoferii – 
Toți suntem legați cu-n fir 
Invizibil și nu știm 
Altfel lucrul nu ar fi,
Rezultate n-ar ieși.
Iar în noul an ce vine 
Să ne punem cu el bine 
Nu vrem multe de la el –
Sănătate să avem 
Să lucrăm și mai corect 
Pentru-n trai cât mai decent. 
Și acum la încheiere 
Nu zicem la revedere 
De bine să ne auzim 
Și la anul să venim
La Anul și La Mulți Ani!!!
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A mai trecut un an în calendar. 
Am mai parcurs un drum presărat 
cu bucurii sau tristețe, cu reușite 
sau dezamăgiri. Însă, fie ca anul 
care pleacă să ne fi întărit și dat 
putere, iar anul care vine, zi de 

LA MuLȚI AnI!

Mult belșug în casă,
Pâine mai gustoasă,
Datorii puține 
În anul care vine.
Pace-n inimi, rod bogat, 

Prascovia TOPAL,
președintele CS al Centrului de sănătate Comrat

zi, să simțiți sărbătoare, zilele să 
fie pline de momente neuitate, să 
gândiți doar pozitiv și să aveți 
dorință de a munci.

Cu prilejul luminoaselor  și 
sfintelor sărbători de Crăciun 

și  An Nou, în toiul colindelor 
s trămoșeșt i ,  Vă dorim ca 
farmecul sărbătorilor să Vă 
încununeze cu emoții intense 
și plăcute dăruindu-Vă bucuria 
fiecărei zile. La Mulți Ani!

comitetul sindical al imsP sPitalul raional 
nisPoreni aduce sincere felicitări...

Multstimate domnule 
Eugeniu FLOrEA

Multstimată doamnă 
Ludmila CIOChInĂ 

la mulți ani 
tuturor  membrilor de sindicat omagiaţi în luna decembrie !

La mulți ani cu sănătate 
Să aveți belșug, de toate 

Bucurii și nestemate 
De-acum și mai departe.

Cu ocazia frumoaselor jubilee, Vă aducem cele mai sincere felicitări şi urări de bine.
Aţi mai adunat un trandafir la buchetul vieţii. Anii sunt o bogăţie, cu care trebuie să Vă mândriţi. 

Cu această ocazie Vă dorim pace în suflet, multă, multă sănătate, fericire şi noroc. Fie ca viaţa să Vă 
aducă numai bucurii şi realizări profesionale în continuare.

Vă urăm prosperare şi mulţi ani înainte plini de succese alături de cei dragi sufletului dumneavoastră.

Ordinul „Gloria Muncii”
domnul Vladimir LÎSENCO medic-șef al Centrului de Sănătate Publică Cahul

Medalia „nicolae Testemițanu”
doamnei Larisa GANGUR șef de secție la Spitalul Clinic Municipal pentru Copii nr.1, Chișinău

DECRETE ALE PREȘEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA

În semn de înaltă apreciere pentru muncă îndelungată și prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătăţii, 
contribuție la consolidarea bazei tehnico-materiale a instituțiilor medico-sanitare și perfecționarea 
procesului curativ-profilactic și înalt profesionalism, în temeiul articolului 88 lit (a) din Constituția 
Republicii Moldova și al Legii cu privire la distincțiile de stat ale Republicii Moldova, se conferă:

Biroul Executiv al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova Vă felicită cu conferirea 
distincţiilor înalte de stat şi Vă doreşte noi realizări în munca Dumneavoastră nobilă.

Bucurie, gând curat. 
Din a voastră casă 
Binele să nu iasă.
La mulți ani cu bucurie!
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buletin informativ
al Federației Sindicale 

„Sănătatea” din Moldova

În seara Crăciunului 
Mare bucurie-au fost. 
Fost-au bucurie-n lume 
De așa mare minune. 
Iosif cu Sfânta Marie, 
Pornind în călătorie 
Și-ajungând într-un oraș, 
Își ceru puțin lăcaș. 
Da-n oraș nu era loc 
Ca să-l nască pe Hristos. 
N-au vrut să le deie pat, 
Ei într-un grajd au intrat. 
Într-un grajd cu boi și vaci 
La niște oameni săraci, 

COLEGIUL NAȚIONAL DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE 
„RAISA PACALO” VĂ COLINDĂ CU DRAG...

„afară înserase” 

Afară înserase, Fecioara Maria 
Spre Vifleem cetate, călătorind , venea.  
Și fiind obosită, sălașul își cerea, 
Și-n Vifleemul mare, nimenea n-o primea.
Atunci Sfânta Fecioară din orășel ieșea 
Și-n câmp într-o poiată , Maria Îl năștea, 
Și între dobitoace, acol-pe fân uscat, 
Născut-a Preacurata un mare împărat.
Se-aude un plâns spre seară, al clopotelor cânt, 
Și vine, vine iară Iisus pe-acest pământ. 
El vine-n leagăn verde de îngerași purtat 
Să spele lumea asta de rele și păcat.
Micuțul Iisus plânge, Maria-L mângâia 
Iisuse nu mai plânge căci lumea e a Ta, 
Căci lumea asta mare prin Tine s-a născut, 
Prin Tine și prin Tatăl, prin Dumnezeu cel Sfânt.

bună seara lui crăciun 

Astă seară-i seară mare 
Bună seara lui Crăciun. 
Am venit să colindăm, 
Pe Hristos să-L lăudăm, 
Bună seara lui Crăciun. 
Că azi s-a născut Hristos 
Bună seara lui Crăciun. 
Mititel, desfășețel, 
Învelit în flori de măr, 
Bună seara lui Crăciun.
La nașterea lui Hristos, 
Toți oamenii-au fost voioși, 
Bună seara lui Crăciun. 

Să Vă fie De bine Cu nașteRea Domnului!

 „în seara crăciunului”
Acolo Sfânta Maria 
Naște-n lume pe Mesia, 
În iesle pe fân uscat 
Precerescul împărat. 
În sus către răsărit 
O stea nouă s-a ivit, 
Magii după stea s-au dus, 
La Betleem au ajuns 
Și-au adus Lui daruri Sfinte, 
Și I le-au pus înainte. 
Aur smirnă și tămâie 
S-avem cu toți bucurie, 
Amin creștini să vă fie 
La mulți ani cu veselie. 


