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al Sindicatului “Sănătatea”
din Republica Moldova

STIMAȚI COLEGI! 
În ajunul Zilei Lucrătorului medical şi Farmacistului, care se marchează anual în a treia duminică a 

lunii iunie, am deosebita ocazie să Vă adresez un cuvânt de felicitare. 
Ca urmași ai lui Hipocrate, care contribuim la sănătatea întregii societăți, nu am decât cele mai sincere 

mulţumiri pentru munca responsabilă și grea. Profesia de medic este considerată, pe bună dreptate, una 
din cele mai nobile din lume, dar și una de o responsabilitate aproape inegalabilă. De aceea, trebuie să 
conștientizăm împreună că avem de îndeplinit o sarcină difi cilă, dar extrem de importantă – aceea de a 
oferi populaţiei încredere și speranţă în ziua de mâine. 

Această sărbătoare presupune o bună ocazie de a face concluzii, de a rezuma calea parcursă până în 
prezent, dar și de a trasa anumite obiective pentru viitor. 

Rolul lucrătorului medical într-o societate este vital, mai ales când se vorbește tot mai mult despre 
importanţa sănătăţii fi ecărei persoane în parte. Apreciez înalt contribuţia tuturor medicilor, asistenţilor 
medicali, lucrătorilor farmaceutici și a personalului tehnic ce activează în ramura sănătății. Vă mulţumesc 
pentru că Vă dedicaţi viaţa exercitării uneia dintre cele mai nobile profesiuni. Cu certitudine, actualul 
potenţial medical este capabil să răspundă provocărilor, să reziste greutăţilor, să implementeze proiecte 
și activităţi ce vor perfecţiona sistemul sănătăţii.

Îmi exprim respectul și recunoștinţa organismelor internaţionale, instituțiilor de învățământ și științifi ce, 
instituţiilor publice și private și societăţii civile pentru colaborarea de care dau dovadă în promovarea 
sănătăţii în societate și implementarea inovaţiilor medicale. Să nu-i uităm și de veteranii medicinii, de 
experienţa cărora se conduc actualii lucrători, constituind un suport considerabil la realizarea sarcinilor 
ce le revin. 

Vă urez multă sănătate, devotament, împliniri pe plan personal și profesional, să aveţi parte de căldura 
recunoștinţei umane și a satisfacţiei morale, la care are dreptul fi ecare profesionist.

Cu profund respect,

Victor Benu Din numele Biroului Executiv                                                           
al Sindicatului „Sănătatea”  
președinte 
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La indicaţia Guvernului nr. 1123-312 din 24 
aprilie 2012, Ministerul Sănătăţii de comun cu 
Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii, Protecţiei 
Sociale şi Familiei, Compania Naţională de 
Asigurări în Medicină au examinat revendicările 
înaintate de Consiliul Republican al Sindicatului 
„Sănătatea” şi comunică următoarele.

Pe data de 5 mai al anului curent Ministerul 
Sănătăţii a convocat o şedinţă de lucru cu 
reprezentanţii instituţiilor vizate şi în scopul 
identifi cării posibilelor soluţii a analizat detaliat 
revendicările înaintate.

Compartimentul 1
Revendicarea 1. La elaborarea şi aprobarea 

Legii Fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă 
medicală pe anul 2013 da a stabili prima de asigurare 
obligatorie de asistenţă medicală calculată în formă 
procentuală în mărime de 8 la sută.

In procesul de elaborare a Cadrului bugetar pe 
termen mediu pe anii 2013-2015, la şedinţa de lucru 
a specialiştilor Ministerului Finanţelor, Ministerului 
Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în 
Medicină din 09 aprilie 2012, Ministerul Sănătăţii 
şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină au 
înaintat propuneri referitor la necesitatea majorării 
primelor de asigurare obligatorie de asistenţă 
medicală: în anul 2013 - la 7,5%; anul 2014 - la 
8,0%; în anul 2015 - la 8,5%, însă în proiectul 
obiectivelor politicii fi scale aceste propuneri nu au 
fost luate în consideraţie.

Ministerul Finanţelor consideră că, stabilirea 
cotei primei de asigurare obligatorie de asistenţă 
medicală în mărime de 8,0% (4,0% pentru fi ecare 
categorie, respectiv angajat şi angajator) nu poate 
fi  acceptată, deoarece acest fapt va contribui la 
creşterea poverii fi scale, va conduce la motivarea 
salariaţilor şi angajaţilor de a oferi „salarii în plic”, 
ceea ce va duce în fi nal la diminuarea veniturilor 
bugetului din impozit pe venit, contribuţiilor de 
asigurări sociale de stat obligatorii şi primelor de 
asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Este de menţionat că poziţia dată nu este 
argumentată, în instituţiile medico-sanitare motivarea 
salariaţilor cu „salarii în plic” nu există. Totodată, 
menţionăm că, verifi carea oferirii „salariilor în plic” 
este în competenţa organelor abilitate cu funcţii de 
control, inclusiv şi celor subordonate Ministerului 
Finanţelor.

Având în vedere faptul că, obiectivele strategice 
ale Politicii Naţionale de Sănătate, Strategiei de 
dezvoltare a sistemului de sănătate din Republica 
Moldova în perioada anilor 2008 - 2017 stabilesc 
mecanisme şi responsabilităţi noi pentru ameliorarea 
stării sănătăţii populaţiei, pentru asigurarea securităţii 
sociale şi accesul echitabil la servicii medicale 
de calitate, pun priorităţi majore pe fortifi carea 
dezvoltării intensive a instituţiilor medicale, pe 
accelerarea progresului ştiinţifi co-practic şi tehnic 
cu aplicarea utilajului medical contemporan şi 
tehnologiilor noi, Ministerul Sănătăţii, Compania 
Naţională de Asigurări în Medicină şi Sindicatul 
„Sănătatea” consideră oportun majorarea primelor 
de asigurare obligatorie de asistentă medicală.

Majorările în cauză vor permite instituţiilor 
medicale să introducă metode mai avansate de 
diagnostic şi tratament, să procure şi să utilizeze un 
aparataj mai contemporan şi mai performant.

Compartimentul 2
Revendicarea nr. l. Modificarea Hotărârii 

Guvernului nr. 1345 din 30 noiembrie 2007 
„Cu privire la acordarea facilităţilor tinerilor 
specialişti cu studii medicale şi farmaceutice” în 
vederea majorării indemnizaţiilor unice medicilor 
şi farmaciştilor de la 30,0 mii lei la 50,0 mii lei, 
personalului medical şi farmaceutic mediu de la 24,0 
mii lei la 30,0 mii lei.

In opinia Ministerului Finanţelor până la 
modificarea hotărârii nominalizate, iniţial este 
necesar de a modifi ca articolul 11 la Legii ocrotirii 
sănătăţii.

Majorarea indemnizaţiilor unice va necesita 
practic alocaţii suplimentare duble precum şi 

La 10 aprilie, curent, și-a desfășurat lucrările 
ședința în plen a Consiliului Republican al 
Sindicatului „Sănătatea”. În cadrul ședinței 
membrii Consililuilui au aprobat Revendecările  
Sindicatului „Sănătatea”, care, ulterior, au fost 
înaintate organelor de conducere ale Republicii 
Moldova.  

În continuare publicăm răspunsul 
Ministerului Sănătății adresat Sindicatului 
„Sănătatea” și Guvernului Republicii Moldova.
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adoptarea unui astfel de proiect ar crea dezechilibre 
bugetare ca urmare a lipsei surselor reale de 
fi nanţare. Totodată, resursele bugetare disponibile 
pentru anii 2012-2015 sunt distribuite pe sectoare 
şi, ulterior pe autorităţi publice în conformitate cu 
priorităţile stabilite de Guvern.

La moment, sistemul de sănătate se confruntă 
cu probleme majore ce ţin de asigurarea cu cadre 
medicale, mai cu seamă în sectorul rural. Mai mult 
de 50% din populaţia rurală este lipsită de medici 
sau benefi ciază de serviciile medicilor de familie 
doar în cazuri foarte rare, când cei din raion se 
deplasează în sate. Practic mai des populaţia din 
sate este nevoită să se deplaseze în raion, astfel 
formându-se o inechitate în acordarea serviciilor 
medicale populaţiei rurale.

Din aceste motive Ministerul Sănătăţii, Compania 
Naţională de Asigurări în Medicină şi Sindicatul 
„Sănătatea” consideră oportun introducerea 
modificărilor în articolul 11 al Legii ocrotirii 
sănătăţii precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 1345 
din 30 noiembrie 2007 „Cu privire la acordarea 
facilităţilor tinerilor specialişti cu studii medicale şi 
farmaceutice” în vederea majorării indemnizaţiilor 
unice medicilor şi farmaciştilor, personalului 
medical şi farmaceutic mediu.

Având în vedere faptul că, sectorul rural este 
asigurat la un nivel înalt cu cadre medicale cu 
studii medii de specialitate, se propune de a majora 
indemnizaţia doar medicilor de familie din sectorul 
rural, cu identifi carea alocaţiilor fi nanciare necesare 
pentru majorarea indemnizaţiei nominalizate.

 Revendicarea nr. 2 Modificarea Hotărârii 
Guvernului nr. 1593 din 29.12.2003 „Despre 
aprobarea Regulamentului privind salarizarea 
angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice 
încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de 
asistenţă medicală” în vedere stabilirii sporului la 
salariu pentru vechimea în muncă pentru toate IMSP. 
Aducerea punctului 14 din hotărârea menţionată în 
concordanţă cu prevederile art. 156 la Codul Muncii.

Stabilirea sporului la salariu pentru vechime 
în muncă pentru tot personalul medical din 
instituţiile medico-sanitare publice încadrate 
în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă 
medicală necesită alocaţii fi nanciare mult mai mari 
comparativ cu majorarea fondului de salarizare pe 
aceste tipuri de asistenţă medicală în anul 2012 şi, 
ținându-se cont de necesitatea majorării şi salariului 
tarifar pentru categoria I de califi care, în opinia 
CNAM se consideră posibil introducerea sporului 
nominalizat pe etape, pe parcursul a 4-5 ani.

Cu referire la aducerea punctului 14 din hotărârea 
menţionată în concordanţă cu prevederile art. 156 

la Codul Muncii, obiecţii nu sunt.
Revendicarea nr. 3 Elaborarea şi adoptarea 

hotărârii Guvernului prin care de legiferat crearea 
unui fond special „Fondul social”

In opinia Ministerului Finanţelor crearea în 
cadrul unităţilor a unui fond special contravine 
prevederilor proiectului de lege privind fi nanţele 
publice şi responsabilitatea bugetar-fi scală, aprobat 
de Guvern, conform căruia unul din principiile 
bugetare consfinţite, este cel al universalităţii 
bugetului. în conformitate cu acest principiu, toate 
resursele şi toate cheltuielile publice se includ în 
buget fără ceva corelări prestabilite între anumite 
tipuri de venituri şi anumite cheltuieli.

Revendicarea nr. 4 Acceptarea utilizării 
soldurilor de mijloace băneşti

Cu referire la acceptarea utilizării soldurilor 
de mijloace băneşti formate la contul instituţiilor 
medico-sanitare, subordonate Ministerului Sănătăţii 
comunică că, pe parcursul ultimilor ani Ministerul 
Sănătăţii de nenumărate ori s-a adresat Ministerului 
Finanţelor de a permite utilizarea acestor solduri, 
dar cu părere de rău propunerile înaintate nu au 
fost acceptate.

In avizul Ministerului Finanţelor este menţionat 
că, acceptarea utilizării soldurilor de mijloace 
speciale formate la începutul anului la conturile 
instituţiilor medico-sanitare publice subordonate 
Ministerului Sănătăţii, nu se susţine, dat fi ind faptul 
că, conform prevederilor Legii bugetului de stat pe 
anul 2012, Ministerul Finanţelor se autorizează să 
modifi ce la cererea întemeiată de executorul primar 
de buget, indicatorii stabiliţi ai bugetului de stat:

- privind mijloacele speciale (executând 
granturile, donaţiile, sponsorizările şi alte intrări 
cu titlul gratuit) ca urmare a acumulărilor de venituri 
peste limitele anuale aprobate în total pe executorul 
primar de buget;

- privind granturile, donaţiile, sponsorizările şi 
alte mijloace intrate suplimentar cu titlul gratuit în 
posesia instituţiilor publice, precum şi utilizarea 
soldurilor băneşti existente la începutul anului din 
aceste surse.

Totodată faptul că, executarea cheltuielilor din 
contul mijloacelor speciale în instituţiile medico-
sanitare publice, fi nanţate de la bugetul de stat, la 
situaţia din 01 mai 2012 alcătuieşte 84,5 la sută 
din planul precizat pe perioada de gestiune, nu ne 
permite să facem concluzii precum că, până la fi nele 
anului veniturile acumulate nu vor fi  valorifi cate şi 
nu este motiv de a majora partea de cheltuieli.

Pe parcursul ultimilor doi ani, la conturile 
trezoreriale ale instituţiilor medico-sanitare 
publice, fi nanţate de la bugetul de stat, subordonate 
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Ministerului Sănătăţii, la capitolul „Mijloace 
speciale” s-au format solduri considerabile de 
mijloace băneşti, de la 14373,2 mii lei la situaţia din 
01.01.2011 până la 23342,2 mii lei la situaţia din 
01.01.2012. Cota preponderentă în aceste solduri îi 
revine instituţiilor Serviciului de Supraveghere de 
Stat a Sănătăţii Publice.

Reieşind din faptul că ne afl am doar la început de 
an, precum şi în scopul perfectării spre îmbunătăţire 
a activităţii cotidiane a instituţiilor medico-sanitare, 
în deosebi a Centrelor de Sănătate publică, activitatea 
cărora se confruntă cu probleme majore din cauza 
lipsei mijloacelor financiare pentru achitarea 
serviciilor comunale, cauzate de majorarea tarifelor, 
procurarea echipamentului, utilajului medical 
şi gospodăresc, lucrărilor de reparaţii curente şi 
capitale, Ministerul Sănătăţii consideră oportun 
acceptarea utilizării soldurilor de mijloace băneşti, 
formate la începutul anului la contul mijloacelor 
speciale ale instituţiilor din subordine.

Compartimentul 3
Revendicarea nr. l Respectarea prevederilor 

Hotărârii Guvernului nr. 1593 din 29.12.2033 
„Despre aprobarea Regulamentului privind 
salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-
sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor 
obligatorii de asistenţă medicală» în vederea 
negocierii anual a salariului tarifar pentru I categorie 
de califi care.

Revendicarea nr. 2 Elaborarea unui nou sistem 
de plată a muncii în funcţie de costul real al forţei 
de muncă pentru angajaţii din IMSP.

Ministerul Finanţelor consideră că propunerea 
dată nu poate fi  susţinută din motivul că majorarea 
cheltuielile de personal vor diminua cheltuielile 
necesare instituţiilor pentru asigurarea activităţii 
cotidiene,  procurarea medicamentelor ş i 
pansamentelor, alimentaţia bolnavilor, precum şi 
va diminua volumul şi calitatea serviciilor acordate 
din contul fondurilor asigurărilor obligatorii de 
asistenţă medicală.

În conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 1593 din 29.12.2003 „Despre 
aprobarea Regulamentului privind salarizarea 
angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice 
încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de 
asistenţă medicală”, majorarea salariului pentru 
categoria I de calificare personalului medical 
încadrat în sistemul asigurărilor obligatorii de 
asistenţă medicală se stabileşte anual, prin negocieri 
colective între Ministerul Sănătăţii, Compania 
Naţională de Asigurări în Medicină şi sindicatul 

de ramură, reieşind din mijloacele disponibile 
pentru salarizare, prevăzute în legea fondurilor 
asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală pentru 
anul respectiv.

În şedinţă de lucru susmenţionată, Ministerul 
Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în 
Medicină şi Sindicatul „Sănătatea» au propus de a 
elabora proiectul Hotărârii Guvernului cu privire 
la modifi carea Hotărârii Guvernului nr. 1593 din 
29.12.2033 cu privire la majorarea salariului pentru 
I categorie de califi care de la 750,0 lei la 800,0 lei 
(sau cu 6,6 %) concomitent cu majorările propuse 
în sistemul bugetar începând cu 01 iunie 2012, unde 
s-a propus de a majora salariul pentru categoria 1 de 
salarizare de la 700,0 lei la 800,0 lei (sau cu 14,3 %).

Majorarea de salariu propusă va fi  efectuată din 
contul mijloacelor contractate cu CNAM, în limita 
alocaţiilor aprobate prin Legea FAOAM şi cotelor 
maxime stabilite pentru remunerarea muncii.

La moment, în scopul ameliorării situaţiei 
create în asigurarea cu personal medical, micşorării 
fl uctuaţiei cadrelor, majorării cointeresării materiale 
a tinerilor specialişti şi menţinerii specialiştilor 
cu o experienţă bogată în specialitate, Ministerul 
Sănătăţii a iniţiat procedura de elaborare a unui 
nou sistem de salarizare, care va asigura costul real 
al forţei de muncă, diferenţierea muncii în raport 
cu responsabilitatea şi complexitatea sarcinilor, 
volumul şi calitatea muncii, nivelul de pregătire 
profesională, infl uenţe factorilor psihoemoţionali 
şi nocivi asupra salariaţilor.

În contextul celor relatate se propune ca, 
la elaborarea noului sistem de salarizare toate 
propunerile înaintate de Sindicatul „Sănătatea” 
precum şi altor părţi cointeresate, ce ţin de 
modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1593 din 
29.12.2033 „Despre aprobarea Regulamentului 
privind salarizarea angajaţilor din instituţiile 
medico-sanitare publice încadrate în sistemul 
asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală”, 
să fi e discutate şi luate în consideraţie, în limita 
posibilităţilor fi nanciare.

Cu referire la alte probleme abordate de Consiliul 
Republicam al Sindicatului „Sănătatea”, în scopul 
stabilirii variantelor de soluţii Ministerul Sănătăţii 
este disponibil în elaborarea actelor necesare pentru 
realizarea revendicărilor înaintate.

Avizele părţilor cointeresate se anexează.

Ministrul
Andrei USATÎI
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În Republica Moldova, Institutul Oncologic 
ocupă un loc aparte ca instituţie curativ profi lactică 
ce acordă asistenţă medicală populaţiei ţării. Această 
sarcină responsabilă şi aproape inegalabilă aparţine 
lucrătorului medical şi farmacistului. Ca urmaşi a lui 
Hipocrate şi jurământului pe care mi l-am asumat, 
avem menirea de a contribui la sănătatea fi ecăruia 
dintre noi, dăruind o rază de speranţă suferindului, 
în baza simplei chemări a inimii.

Aprecierea şi admiraţia faţă de angajamentul 
profesional – „Omul în halat alb”, asigură intenţia 
de a aduce calde felicitări de sănătate, bunăstare, 
prosperare şi realizări relevante cu prilejul – Ziua 
lucrătorului medical şi a farmacistului. Anume ei 
stau la paza sănătăţii omului, răspund provocărilor, 

rezistă greutăţilor, contribuie la perfecţionarea 
sistemului sănătăţii prin implementarea proiectelor 
şi activităţilor, oferind servicii de calitate înaltă. 

Să râzi când viaţa se cruţă în durere, să urci când 
treptele coboară pe paşi de suferinţă, să te ridici 
din roiul deznădejdii şi să admiri cu zâmbete de 
speranţă şi bucurie privind în ochii celui care se 
mâhnește – ce poate fi  mai nobil şi mai responsabil 
decât profesia de MEDIC!

Fie ca această sărbătoare să mulţumească cu 
rezultate fructuoase, bilanţuri pe potriva muncii 
depuse şi realizările să prospere. Fiecare pacient 
tratat să devină încă o bucurie profesională la 
buchetul vieţii îmbobocit de fl ori!

Tudor Gâțu,
președintele CS 
al Institutului Oncologic 

Mereu cu grijă te comporţi,
Atenuezi durerea,
Iubeşti şi te iubesc cu toţi
Nu crezi în disperare.
Ce bine e să ştii:
Că omu-n alb e lângă tine,
Atunci când doare şi e greu,
Mereu e gata să te-aline.
O, Doamne, bine că exişti,
Cu dragoste rostesc  eu tare
Un mulţumesc acestui Om
Acestui Om cu sufl et mare!

Prin acest mesaj aş dori să aduc sincere şi 
calde urări atât colaboratorilor Sindicatului 
„Sănătatea”, colectivului Centrului de Sănătate 
Publică Raional Şoldăneşti cât şi tuturor colectivelor 
medicale din republică și tuturor lucrătorilor 
medicali din cadrul studiului MICS 4. Vă doresc 
multă sănătate Dumneavoastră şi familiilor 
Dumneavoastră, energie, prosperare, activitate 
profesională fructuoasă în munca voastră nobilă de 
promovare a sănătăţii, lumină în sufl et şi în gând, 
dragoste şi noroc.

Mircea Batiuşca,
preşedintele CS al CSP Şoldăneşti
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Staț ia  Zonală de As i s tență  Medica lă 
Urgentă „Nord” acordă populației din nordul 
Moldovei asistență medicală de urgență la etapa 
prespitalicească.

Instituția dispune de un parc renovat cu 
autosanitare de performanță, dotate cu aparataj și 
echipament de ultimă generație. Toate echipele 
posedă truse ce conțin medicamente, material de 
pansament și consumabile strict necesare în cazul 
urgențelor medico-chirurgicale și alte stări ce pun 
în pericol viața.

Dar, adevărata comoara a Stației Zonale de 
Asistență Medicală Urgentă „Nord” o constituie 
resursele umane: medici, felceri, infi rmieri, șoferi, 
care activează non-stop, cu imensă dăruire de 
sine, și își onorează obligațiunile profesionale 
cu responsabilitate. Medicii și felcerii posedă 
competența necesară în exploatarea și utilizarea 
aparatajului medical, a medicamentelor, utilizează 
în practică metodele contemporane de diagnostic și 
tratament ale urgențelor medico-chirurgicale. 

La solicitări echipele acționează prompt, hotărât, 
oferind populației ajutor medical de urgență de o 
înaltă califi care. 

In incinta Stației Zonale de Asistență Medicală 
Urgentă „Nord” își desfășoară activitatea Centrul 
de instruire în domeniul medicinii de urgență, care 
asigură instruire continuă medicilor, felcerilor, 
infi rmierilor și șoferilor angajați în cadrul serviciului 
de Asistență Medicală Urgentă, cât și a altor 
categorii (polițiști, pompieri, salvatori).

Angajații Centrului prin munca lor contribuie 
zilnic la ridicarea nivelului profesional al întregului 
colectiv.

Cu prilejul Zilei lucrătorului medical și a 
farmacistului comitetul sindical al Stației Zonale 
de Asistență Medicală Urgentă „Nord” aduce cele 
mai calde și sincere felicitări tuturor colaboratorilor 
din ramura ocrotirii sănătății, urări de sănătate, 
prosperitate, realizări frumoase pe tărâm profesional 
și în viața de toate zilele.

Cu o deosebita recunoștință, Va mulțumim  
pentru efortul intelectual și cel fizic depus în 
acordarea asistenței medicale de urgență de calitate 
populației din teritoriul de deservire.

Tatiana Lungu,
președintele CS al SZAMU „Nord”

Blestemul vostru-i bunătatea
Şi o purtaţi în sufl et, în inimi ca icoană,
Citiţi din ea ca dintr-o carte
Iar inima vii ca de mamă.
Ca păsări albe zburătoare
Zburaţi spre cel mai greu destin.
Aveţi în ochi luciu de soare,
Aveţi un crez şi-un legământ.
Şi haina alb-imaculată
Se potriveşte de minune.
Chiar îngerii din cer o poartă,
E-o haină pentru fapte bune!

Dina Nedorea,
preşedintele CS al CMF Drochia

În aceasta zi frumoasă, când se sărbătoreşte Ziua 
lucrătorului medical şi farmacistului toate felicitările 
şi adresările de bun augur, vin să le creeze tuturor 
lucrătorilor medicali o dispoziţie de sărbătoare şi 
optimism creator.

Acei, care exercită profesia de medic, s-au 
dedicat cu trup şi sufl et acestei profesii, care cere 
responsabilitate, dăruire de sine, compasiune.

Oamenii în halate albe au fost, sunt şi vor fi  acea 
stea călăuzitoare, acea mână de ajutor întinsă unui 
suferind, acea vorbă caldă, care readuce la viaţă, 
întăreşte voinţa, face minuni.

Lucrătorii medicali sunt demni de tot respectul, 
fi indcă în lume nu există o altă profesie, care să 

întruchipeze atât eroism, bunătate, jertfi re de sine 
şi nobleţe.

Cu mijloace mici se fac fapte mari. Aşa sunt 
medicii noştri, care cu mâinile lor harnice, readuc 
la viaţă mii de pacienţi.

Cu ocazia Sărbătorii Profesionale vreau să Vă 
felicit cordial, să Vă doresc realizări frumoase, multă 
sănătate, noroc, recunoştinţă, cer senin, împlinirea 
celor mai frumoase vise.
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Co leg iu l  de  Med ic ină 
din Cahul şi-a cristalizat pe 
parcursul a 65 ani de activitate 
tradiţii unanim recunoscute şi 
apreciate de întreaga societate. 
Procesul educaţional este axat 
pe pregătirea specialiştilor de 
calificare medie ce activează 
în instituţiile medicale de tip 
staţionar şi ambulatoriu.

Prin greutăţi spre stele:
13.05.1946 - Hotărârea 

Sovietului Miniştrilor  RSSM nr. 428; 
26.06.1946 - Ordinul Ministrului Ocrotirii  

Sănătăţii al RSSM nr. 585 despre crearea Şcolii de 
Felceri şi Moaşe;

02.06.1992 - Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 37;  
Şcoala de Medicină se reorganizează în Colegiul de  
Medicină Cahul. 

Mai mult de 14.000 absolvenţi activează în 
instituţiile curative din Moldova, România, Ucraina, 
Rusia, Italia, Grecia, SUA, Canada, Turcia etc.

 Un număr considerabil de absolvenţi, 
continuându-şi studiile, au devenit personalităţi 
marcante, manageri ai ocrotirii sănătăţii, promotori 
activi ai modului sănătos de viaţă.

Scopul educaţiei nu poate fi altul decât a 
cultiva umanitatea în fi ecare om pe cât se poate 

mai  depl in .  Cu această 
misiune se isprăveşte din plin 
colectivul didactic format 
din: 31 profesori titulari, care 
constituie tezaurul de aur al 
instituţiei şi sunt membri ai 
Sindicatului  „Sănătatea”.

Colegiul de Medicină 
Cahul este administrat  de 
o  e c h i p ă  m a n a g e r i a l ă 
competentă: director –Nicolae 

Bularu; directori adjuncţi: Iana 
Tabuncic, Valentina Ţariuc,Vasile Coteţ; şefi  de 
secţie: Ana Pascal, Natalia Mucerschi.

Tradiţ ii  cont inue ale Colegiului : Ziua 
cunoştinţelor, „Mă-nchin în faţa ta, iubite profesor”, 
„Toamna de aur”, Balul bobocilor, obiceiurile de 
iarnă - un loc aparte în viaţa noastră, doi într-un 
fotoliu, Miss Colegiu, „Îţi mulţumesc măicuţă 
pentru tot ce mi-ai dăruit”.

Mâine, ca şi astăzi vor fi  necesari medicii... 
Ştiinţa medicală va deveni mai precisă, utilajele 
se vor înmulţi, dar alături de ele, ca şi astăzi, va 
sta medicul de tip clasic. Şi – ca întotdeauna el va 
consola suferinzii şi-i va mângâia pe cei care s-au 
pierdut cu fi rea.

Mâine, la fel ca şi azi, omul în halat alb va salva 
viaţa oricui-prieten sau duşman, drept sau nevinovat. 
Şi viaţa medicului va fi , la fel ca şi astăzi – grea, 
neliniştită, eroică şi înălţătoare.  

Cu ocazia Zilei lucrătorului medical şi a 
farmacistului Colegiul de Medicină din Cahul 
adresează tuturor lucrătorilor medicali şi a 
farmaciştilor sincere felicitări, succese mari pe 
tărâmul medicinii şi numai realizări frumoase.

Ana Pascal,
preşedintele CS al profesorilor
Colegiului de Medicină Cahul

„Oricine vrea să stăpânească  
într-adevăr arta medicinii, 
trebuie să aibă următoarele 
calităţi:darul de la natură, o 
pregătire corespunzătoare, să 
fi e bine educat şi iniţiat,să aibă 
dragoste pentru muncă şi multă 
răbdare.”                       (Hipocrate)

Cu o  deosebită plăcere  Vă adresăm cele mai 
sincere urări de bine cu prilejul Zilei lucrătorului 
medical și a farmacistului. Admirăm devotamentul 
și angajamentul Dumneavoastră profesional, 
entuziasmul, insistenţa, responsabilitatea 
inegalabilă, puterea de sacrifi ciu.

Împreună avem de îndeplinit o sarcină difi cilă, 
dar extrem de importantă – aceea de a oferi 
oamenilor încrederea și speranţa zilei de mîine.

Ne exprimăm respectul şi recunoştinţa pentru 
colaborare. Vă mulţumim pentru înţelegere şi 
susţinere, pentru devotamentul în munca de fi ecare 
zi,  pentru insistenţa şi ardoarea profesională.

Vă dorim multă sănătate! Să aveţi parte de 
căldura recunoștinţei umane și a satisfacţiei morale.

Stela Galemba, 
președintele CS studențesc al Colegiului 

Național de Medicină și Farmacie

STIMAŢI COLEGI, DRAGI LUCRĂTORI AI SISTEMULUI DE SĂNĂTATE!
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LA MULŢI  ANI DE ZIUA LUCRĂTORULUI MEDICAL ŞI A FARMACISTULUI

A treia duminică a lunii iunie, lucrătorii din 
domeniul sănătăţii îşi sărbătoresc Ziua profesională. 
Nu există nici o profesie în lume mai responsabilă, 
mai respectată, mai necesară.

De Ziua lucrătorului medical şi a farmacistului 
exprim înalta apreciere şi adânci plecăciuni pentru 
lucrul efectuat de Dumneavoastră. 

În medicină, medicamentul principal este 
– MEDICUL. A fi  medic, înseamnă a te dărui 
continuu. Vindecarea pacientului este o muncă 
de mare răspundere care implică calităţi morale 

deosebite. Odată cu internarea în spital, pacientul 
îşi încredinţează sănătatea şi chiar viaţa în mâinile 
medicului. Lucrătorii medicali sunt persoanele, care 
ştiu să dăruiască o rază de speranţă suferindului, 
tratează boala şi sufl etul din simpla chemare a 
inimii. Medicul trebuie să ştie să asculte şi să audă, 
să cunoască nu numai natura bolii, dar şi natura 
umană. Acelaşi cuvânt pronunţat unor pacienţi 
le insufl ă – speranţă, altora – disperare, deoarece 
oameni similari nu există. 

Cu ocazia sărbătorii profesionale aduc sincere 
felicitări şi urări de bine. Norocul, bunăvoinţa, 
fericirea să Vă însoțească întotdeauna. Să aveți 
parte din belşug de linişte sufl etească, înţelepciune, 
speranţă într-un viitor luminos şi prosper.

Un cuvânt de recunoştinţă pentru munca 
îndelungată şi devotament faţă de profesie şi 
instituţie adresez tuturor lucrătorilor medicali-
veterani, care au activat în Spitalul de Psihiatrie 
Orhei, iar acum sunt la odihna binemeritată.

Cu profundă stimă şi respect îi nominalizez pe: 
Mihai F, Zanfi r E, Hramova N, Poluşina A, Mutruc 
E, Teleghina I, Goncerenco P, Andruh V, Ştefîrţa A, 
şi mulţi alţii.

Tatiana Pănuţă, 
preşedintele CS al Spitalului de psihiatrie Orhei

La de 17 mai 2012, în incinta 
IMSP Spitalul raional Străşeni, 
a fost desfășurată Conferinţa 
dedicată Zilei internaţionale a 
asistenţilor medicali, cu tematica 
„Imagini din istoria profesiei”, 
la care au fost invitaţi atât 
reprezentanţii administraţiei, 
comitetului sindical, veteranii 
asociaţiei de Nursing, asistenţi 
medicali, cât şi studenți ai 
Colegiului de Medicină, care îşi 
efectuează stagiul clinic.

Cuvinte frumoase de felicitare 
au fost spuse de conducătorul 
instituţiei – Tuchila Alexandru, 
vice-directorul – Calancea Ştefan, 
preşedintele Comitetului sindical 
– Topor Iurie, şefa Secţiei boli 
contagioase – Cerlat Svetlana, 
şefa Secţiei consultative – Ghiţu 
Elena.

Din partea Comitetului sindical 
au fost menţionate cu diplome de 
merit, fl ori şi premii băneşti atât 
asistenţii medicali cât şi veteranii 
Asociaţiei.

Dragele noastre asistente 
medicale Vă dorim multă sănătate, 
răbdare, succese pe tărâmul 
profesional. Să fi ţi mereu stimate 
şi respectate de pacienţi.

Iurie Topor,
președintele CS al SR Strășeni

M e s a j  d e 
felicitare, cu pri-
lejul sărbătorii 
profesionale, a 
ţinut preşedin-
tele  Asociaţiei 
Nursing, filiala 
Străşeni – Vremea 
Nina.

Cu acest prilej, 
asistenţii medicali ai Secţiei 
consultative au pregătit o gazetă 
de perete. A fost citit referat cu 
tematica „Imagini din istoria 
profesiei de asistent medical”, 
însoţit de o mini-prezentare a 
formei asistenţilor medicali de la 
început de cale şi până-n prezent. 
În rolul modelelor au participat 
însăşi asistenţii medicali din 
secţiile instituţiei.

12 MAI - Ziua internaţională a asistenţilor medicali

În albul tău halat
Menit să fi e semn al purităţii,
Eşti ca un zarzăr înfl orit
Ce stai mereu la straja vieţii.



9

Медицину и медицинскую профессию можно 
считать основным достижением человечества. 
С древних времен здоровье являлось основной 
заботой людей. В пятом веке Гиппократ своими 
научными трудами заложил начало медицине как 
науке. И сегодня врачи, выбирая себе профессию 
служению людям на ниве медицины, дают 
клятву Гиппократа. 

Сегодня медицинская наука продолжает 
изучать, открывать и осваивать новые методы 
диагностики и современные способы лечения. 
Каждый год, в июне, по сложившейся традиции, 
республики бывшего СССР – Россия, Украина, 
Беларусь, Молдова и Армения отмечают – День 
медицинского работника. 

Вот уже тридцать лет существует этот 
профессиональный праздник. В этот день 
люди в белых халатах, получая поздравления 
благодарных пациентов, ощущают гордость за 
свою сложную, очень важную и нужную людям 
профессию. 

Врачевание всегда было уважаемой и 
ответственной профессией, каждодневная 
забота, сострадание, милосердие было и остается 
отличительной чертой медицинских работников, 
несмотря на трудности, плохие материальные 

условия большинства сотрудников медицинской 
отрасли они продолжают профессионально и 
самоотверженно выполнять свой долг, возвращая 
здоровье людям, а зачастую и жизнь. 

Хочется сказать также слова благодарности и 
поздравления с Днем медика не только врачам 
и медицинским сестрам, а так же и тем, чья 
помощь неоценима для медицинской науки 
– ученым, химикам, биологам, инженерам и 
технологам, лаборантам и санитарам, всем 
тем, кто причастен к спасению и возвращению 
больных к нормальной, полноценной жизни.

С уважением, 
профсоюзный комитет 

санатория «Букурия-Синд»

МЕДИЦИНА - ОСНОВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

nesomn, pentru vindecarea lor.
Mulţi dintre noi cu mândrie pot spune că medicii 

sunt cei mai caritabili, cei mai binevoitori, şi că 
de profesionalismul medicului depinde sănătatea 
tuturor.

În numele comitetului sindical al CMF Floreşti 
vin cu adâncă plecăciune către toţi colaboratorii 
Sindicatului „Sănătatea”, către tot personalul 
medical din domeniul ocrotirii sănătăţii pentru 
a transmite un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei 
profesionale a lucrătorului medical şi a farmacistului.

Vă doresc mai întâi multă sănătate Dumneavoastră 
şi familiilor Dumneavoastră, pace în 
sufl etele şi în casele Dumneavoastră, 
mult curaj, entuziasm, sănătate, 
multe realizări în activitatea 
profesională.

Svetlana Rusu,
director al CMF Florești

Valentina Barbaroș,
președintele CS al CMF Florești

A devenit deja o tradiţie ca a III-a Duminică 
a lunii iunie de a marca – Ziua profesională a 
lucrătorului medical și a farmacistului.

Nu întâmplător această zi este sărbătorită în plină 
vară, într-o zi cu mult soare şi multă căldură. Căci 
cum este această zi, la fel este şi inima lucrătorului 
medical, tot cu mult soare şi cu multă căldură: 
când vine la căpătâiul bolnavului. Indiferent de 
problemele sale: fi e familiale, fi e de sănătate sau de 
alt ordin; pe timp de ploaie şi vânt, pe timp de arşiţă 
şi soare îşi îndreaptă calea spre omul suferind pentru 
a-i alina durerea, pentru a-1 încuraja, şi a-i insufl a 
încrederea în ziua de mâine.

Oamenii în halate merită respectul 
şi recunoştinţa pacienţilor pentru 
truda neogoită la căpătâiul bolnavului, 
pentru zilele de zbucium şi nopţile de 
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Din tot sufl etul Vă felicit cu sărbătoarea noastră profesională 
– Ziua lucrătorului medical şi a farmacistului! 

Nu există nici o profesie în lume mai responsabilă, mai respectată 
şi mai necesară!

Sunt de admirat abnegaţia şi angajamentul Dumneavoastră 
profesional, valori pe care le întruchipaţi, dedicându-vă exercitării 
uneia dintre cele mai nobile profesii – cea de medic.

Anume Dumneavoastră staţi la paza sănătăţii fi ecărui membru 
de familie, şi faceţi onest datoria în pofi da greutăţilor.

Devotamentul Dumneavoastră profesiei, dedicarea şi dorinţa de a ajuta omul bolnav 
fac minuni.

Un medic adevărat nu rămâne indiferent faţă de suferinţa altora, el poate inspira 
încredere în forţele proprii, dă speranţă de vindecare şi de a sprijini pacientul. Ştiţi 
foarte bine nu există nici oameni similari, nici maladii similare.

Medicul trebuie să poată asculta şi auzi, să cunoască nu numai natura bolii, dar şi 
natura umană.

Începând de la naştere – anume medicul este alături de pacient în momentele cele 
mai difi cile. Şi de la capacitatea lui de a face în timp util decizia corectă depinde 
soarta pacientului.

Stimaţi colegi! Fie ca urări de bine şi cuvinte de recunoştinţă să sune în adresa 
Dumneavoastră nu numai în aceasta zi minunata dar, de asemenea, şi în viaţa zi de 
zi. Sănătate, fericire, orizonturi luminoase! Fie ca norocul, bucuria şi dispoziţia bună 
să vă însoţească întotdeauna!

Sărbători fericite! Vitalie Daniliuc,
preşedintele CS CMF Hâncești 

tuturor lucrătorilor medicali şi farmaciştilor din 
Republica Moldova, celor care şi-au ales cea mai 
umană şi nobilă profesie de pe pământ.

„Omul care n-ar cunoaşte durerea, nu ar cunoaşte 
nici înduioşirea omeniei, nici  gingăşia compătimirii”, 
medita gânditorul iluminist Rousseau.

Profesia pe care o îmbrăţişăm necesită nu numai 
pregătire de specialitate, ci şi înalte calităţi umane. A 
fi  medic este de fapt o vocaţie, întreaga viaţă servind 
exemplu demn de dăruire de sine în numele Omului.

Solidari gândului profund al lui Hommer „Un 
medic valorează cât mulţi alţi  oameni”, Vă dorim 
din sufl et sănătate, bucurie, prosperitate şi succese 
remarcabile în activitatea deloc uşoară şi atât de 
necesară societăţii noastre.

Este o tradiţie ca în a III-a duminică a lunii 
iunie să se marcheze Ziua lucrătorului medical şi a 
farmacistului. Cu această ocazie, comitetul sindical 
al IMSP Spitalul Clinic Republican pentru Copii 
„Em. Coţaga” exprimă cele mai sincere felicitări 
colaboratorilor spitalului, Sindicatului „Sănătatea”, 

Vasile Tomuz,
președintele CS 

Tatiana Raba,
director interimar

Spitalul Clinic Republican pentru copii „Em. Coţaga”
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Cu prilejul Zilei lucrătorului medical şi a 
farmacistului, colectivul IMSP Staţia Zonală de 
Asistență Medicală Urgentă „Centru” Vă adresează 
cele mai sincere şi cordiale urări de sănătate. Fie 
ca activitatea Dumneavoastră plină de abnegaţie, 
pasiune, dăruire de sine şi profesionalism să Vă 
asigure permanent meritatul confort social şi o 
ambianţă creatoare scăldată în valurile Perfecţiunii 
şi încălzită de liniştea sufl etească şi sentimentul 
datoriei împlinite, pe care mărinimos le dăruiţi celor 
ce au nevoie de cea mai de preţ valoare a Umanităţii 
– Sănătatea. Să fi ţi mereu în topul faptelor frumoase, 
prospere şi onorabile, iar fl orile stimei, aprecierii şi 
recunoştinţei să rămână mereu proaspete în sufl etele 
şi inimile Dumneavoastră.

Cu respect,
Colectivul IMSP SZ AMU „Centru”

F E L I C I T Ă R I !!!

Este vară şi ambianţa e cuprinsă de un fi or de bucurie, de frumuseţe 
sufl etească şi speranţă înaripată. Este luna iunie şi această lună are o zi 
importantă pentru noi toţi  - Ziua lucrătorului medical şi a farmacistului.

Medicul... Cine este el? Este un sublim şi Dumnezeiesc Dar, primul 
ajutor, primul sfat acordat pacientului, braţul întins de speranţă şi în 
fi nal imaginea vie a medicinii.

Profesiunea de medic, lucrător medical mediu, farmacist este mai 
presus decât combinaţia inteligenţei, gândirii, raţiunii şi abilităţilor 
profesionale, este însăşi viaţa umană prin chintesenţa ei.

Stimați colegi! În ajunul sărbătorii profesionale vă exprimăm 
sincere mulţumiri pentru profesionalism, devotament, responsabilitate 
şi contribuţie permanentă la dezvoltarea sistemului de sănătate.

Vă felicităm din sufl et cu sărbătoarea profesională, să fi ţi mereu 
fermecători, să fascinaţi prin realizări frumoase, să dăruiţi căldură 
şi lumină, pentru că sunteţi un buchet cu nume de vis şi speranţe – 
MEDICI...

Vă urăm multă sănătate şi realizări pe tărâmul profesiei, care zi 
de zi ne oferă provocări şi totodată ne motivează spre perfecţionare 
şi performanţă. Fie ca truda Dumneavoastră  neobosită de strajă la 
sănătatea poporului să Vă aducă numai bucurii de la cei dragi inimii 
şi linişte sufl etească.

Cu profund respect şi consideraţiune, 

Iurie Melentiev,
preşedintele CS al 
Institutului de Neurologie și Neurochirurgie  



Buletin informativ
al Sindicatului “Sănătatea”

din Republica Moldova

Adresa: mun. Chişinău,
str. 31 August 1989, nr. 129.
Tel. 23-73-13. E-mail: sindsan@mail.ru
www.sindsan.md
Tipografi a “CRIO” SA Com. 1131 Tiraj 3500 ex.

12

Mariana Anton,
președintele CS al Farmaciei nr. 280

Conform hotărârii comune a Ministerului 
Sănătăţii şi Biroului Executiv al Sindicatului 
„Sănătatea”, în perioada 14-16 septembrie 2012, 
la baza Casei de odihnă „Campingul din Vadul lui 
Vodă” se vor desfăşura competițiile fi nale la nivel de 
ramură în cadrul Spartachiadei XXVII a lucrătorilor 
ocrotirii sănătăţii.

Conform Regulamentului  cu privire la 
desfășurarea Spartachiadei XXVII a lucrătorilor 

ocrotirii sănătății din Republica Moldova în anul 
2012 componența numerică maximă a echipei 
raionului, municipiului sau instituției republicane 
este de 29 persoane, inclusiv 1-2 reprezentanți. 

Competițiile se vor desfășura la 8 probe sportive: 
minifotbal, volei feminin, volei masculin, tenis de 
masă, șah, jocul de dame, aruncarea darțului și 
tragerea otgonului. Probele se vor desfășura separat 
la fi ecare disciplină sportivă.

A V I Z

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a înaintat un set de propuneri pentru 
perfecționarea proiectului de document „Strategia de cheltuieli pentru sectorul sănătății pe anii 2013-
2015”.

Pentru a afl a detalii Vă propunem să consultați săptămânalul sindicatelor „Vocea poporului”, nr. 
20 (1091) din 01.06.2012.

С професионалным праздником

… Во мраке минувших столетий,
Как символ жизни вечной нашей,
Вручил бессмертный Бог Асклепий
Змею застывшую над чашей!
С тех пор – сей орёл бессмертный,
Родившийй клятву Гиппократа – 
Канон Светлейшей Авицены.
В сердцах врачей и фармацевтов
Из века в век – хранится свято!
… А Гиппократова клятва – 
Гласит: Не убить!!!
Сердце – море, 
A тело – как солнечный берег.
И над нами два слова: 
Спасай и Люби!
Люди в белых халатах!
Вы – великик люди мира всего!
Да будьте здоровы и счастливы.
И во время Любви и Жизни – 
Творите Добро!

Se dedică lucrătorilor medicali și farmaciștilor

Împins mereu spre caritate 
Un sufl et sfânt v-au dat părinții 
Un sufl et vrednic de a iubi
Și de a spori lumina minții 
Credincioși lui Hipocrate 
Luptați pentru sănătate 
Cu voi lumea e mai bună 
Viața-i lungă și senină 
… Speranța ia amploare 
Când ai spune – cum te doare!
Pentru dăruiri de sine 
Vă urez numai de bine:
Toate să Vă meargă, 
Toate să sporească
Și-n muncă nobilă 
Și-n cetatea – Casă! 

F E L I C I T Ă R I !!!


