
Buletin informativ
al Sindicatului “Sănătatea”

din Republica  MoldovaNr. 3 (100) Septembrie, 2011

La 10 septembrie, curent,
liderii organizaţiilor sindicale
primare ale Sindicatului
„Sănătatea” au fost convocaţi
într-o şedinţă extraordinară, la
care au fost puse in dezbatere
evenimentele recente cu accent so-
cial-economic, cu impact şi asupra
ramurii sănătăţii.

1. Cu privire la
Memorandumul semnat de
Fondul Monetar Internaţional
şi Guvernul Republicii
Moldova. Principalele aspecte
prevăzute în Memorandum:

- reducerea deficitului
bugetar de la 5,5% in 2010, la
4,55 % din PIB în 2011 până la
3,5 % in 2012;

- reducerea fondului de
retribuire a muncii in sectorul pub-
lic precum şi a cheltuielilor
bugetare;

- plafonarea numărului de
angajaţi în sectorul public şi
reducerea poziţiilor vacante;

- modificarea legislaţiei
privind atribuirea plăţii muncii
pentru prima zi de concediu de
boală - angajatului, a doua –
angajatorului, incepand cu luna iulie
2011, cu creşterea de la 3 zile în
2012, la 4 în 2013 şi 6 în 2014;

EVENIMENTE

SOCIAL-ECONOMICE

LA ETAPA ACTUALA

(continuare pag. 2)

MENS SANA IN CORPORE SANO
Securitatea şi sănătatea în muncă a lucrătorilor ocrotirii sănătăţii a fost

şi este o prioritate a Sindicatului „Sănătatea” de-a lungul anilor. De
sănătatea lor, a angajaţilor ramurii, în mare măsură depinde calitatea muncii
lor, de acordare a asistenţei medicale populaţiei.

Prin exemplul propriu, medicii pot chema şi antrena cetăţenii la o viaţă
activa şi exerciţii fizice. Astfel, reprezentantii ramurii sănătăţii anual se
întrunesc pentru ca să participe la competiţii sportive şi dau exemplul unui
mod de viaţă sănătos şi frumos şi pentru a demonstra că sunt adepţi  înfocaţi
ai mişcării şi exerciţiului fizic.Cu peste 4 decenii în urmă a fost dat startul
acestei frumoase tradiţii a Sindicatului „Sănătatea” şi Ministerului Sănătăţii.

(continuare pag. 7)

STIMAŢI  PROFESORI!
De Ziua profesională a

lucrătorilor din învăţământ, vă adresăm
urări de bine şi de prosperare, sănătate
multă, aule cu studenţi dornici de a
parcurge, împreună cu Dumneavoastră,
traseul devenirii, prin cunoaştere, prin
formare, prin convingeri şi afirmări.

La mulţi ani!!!
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EVENIMENTE SOCIAL-ECONOMICE LA ETAPA ACTUALA

Cu privire la problema executării Legii nr.10-XVI din
03.02.2009, privind supravegherea de stat a sănătăţii
publice, şi altor acte legislative şi normative în contextul
adoptării Legii Bugetului pentru a.2011

Serviciul de supraveghere de stat a sănătăţii publice (în continuare - SSSSP), conform Legii nr.10-XVI din
03.02.2009, prezintă autoritatea responsabilă de elaborarea, implementarea şi monitorizarea politicilor şi strategiilor
în domeniul sănătăţii publice, exercitarea activităţilor de cercetare-dezvoltare, supraveghere şi realizare a măsurilor,
inclusiv a angajamentelor internaţionale ale ţârii şi prevederilor legislaţiei comunitare la acest capitol.

Astăzi, datorită implementării măsurilor moderne de prevenire şi profilaxie, SSSSP a contribuit şi contribuie la
schimbări esenţiale în structura sănătăţii populaţiei, morbidităţii si mortalităţii, în asigurarea stabilităţii epidemiologie a
ţării. Eficacitatea activităţilor promovate şi executate de către specialiştii SSSSP sunt vizibile prin rezultatele obţinute
în implementarea Programelor Naţionale, cum ar fi cele în domeniul profilaxiei specifice: imunizarea populaţiei, combaterii
hepatitelor virale, combaterii şi profilaxiei infecţiei HIV/SIDA, tuberculozei, implementării Planului Naţional de Acţiuni
pentru Sănătate în relaţie cu Mediul, programul de promovare a modului sănătos de viaţă ş.a. fiind înalt apreciate
de organismele internaţionale (OMS, UNICEF, UNAIDS etc.).

Cu toate acestea, in ultimii, ani se atestă fenomene şi factori nefavorabili care influenţează negativ sănătatea
populaţiei, contribuind la înrăutăţirea esenţială a ei, marcând nivele înalte ale morbidităţii neinfecţioase, cronice, dar
şi cele infecţioase, cum ar fi izbucnirile epidemice în masă, bolile diareice acute, inclusiv apariţia noilor infecţii cu risc

- legiferarea majorării
perioadei de cotizare de la 30 la 35
ani, necesară pentru a obţine dreptul
la o pensie completă pentru limita de
vârstă;

- incepand cu 1 ianuarie 2012
va fi introdusă o plată de 20 lei pentru
asistenţă medicală primară pentru
pacienţii neasiguraţi, pentru ai motiva
să se asigure; Coplăţi: (5 lei pentru
asistenţă medicală primară, 10 lei
pentru specialişti şi 20 lei pentru
spitalizare), la toate celelalte categorii
de pacienţi, inclusiv cei care

(inceput pag. 2) beneficiază în prezent de servicii
medicale gratuite;

- plafonarea fondului de
retribuire a muncii in sectorul
educaţiei cu reducerea numărului de
angajaţi cu 5%;

- modificarea Codului Muncii şi
a altor acte legislative pentru:

a) a fixa un termen obligatoriu (de
un an) pentru personalul didactic care
a depăşit vârsta de pensionare;

b) a permite directorilor
instituţiilor de învăţământ să ia decizii
cu privire la angajarea şi
disponibilizarea personalului în bază

de necesitate şi performanţă şi nu pe
baze permanente;

- privatizarea Termocom-ului,
Moldtelecom-ului, Air-Moldova şi
Băncii de Economii.

2. Problema legată de
intenţiile de reducere a funcţiilor
vacante ale serviciului supra-
veghere de stat a a sănătăţii
publice a fost înaintată spre
soluţionare Guvernului Republicii
Moldova.  In continuare Va
prezentam  Demersul Ministerului
Sănătăţii şi Sindicatului „Sănătatea”:

.
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de răspândire: encefalita spongioasă (boala Creutzfeldt-Iakob). gripa aviară, gripa pandemică, pneumonia atipică -
SRAS, dar şi alte infecţii emergente.

În condiţiile actuale pe prim plan, ca elemente destabilizatoare a stării de sănătate la populaţie, intervin factorii de
mediu (social, economic, ocupaţional, habitual. a modului de viaţă şi de comportament ş.a.), a căror influenţe nocive
provoacă nu doar patologii acute dar recunoscute deja ca epidemii cu caracter cronic de ordin neinfecţios: maladiile
aparatului circulator, cancer, traumatisme ş.a., contribuind la degradarea stării generale de sănătate manifestată prin
indicatori înalţi de morbiditate, invaliditate si mortalitate.

Concomitent, tranziţia la economia de piaţă, instabilitatea economică, implementarea tehnologiilor noi în economia
naţională, sporirea volumului importului produselor alimentare şi altor mărfuri, de rând cu înrăutăţirea finanţării măsurilor
de prevenire si profilaxie a maladiilor, reprezintă un argument incontestabil al necesităţii intensificării şi fortificării măsurilor
de ameliorare a sănătăţii publice.

Prin Legea nr. 10-XVl din 03.02.3009 şi Hotărârea Guvernului nr. 384 din 12,05.2010, Serviciului ii sunt
atribuite o serie de funcţii noi: executarea unui şir de angajamente internaţionale, fundamentarea politicilor şi strategiilor
de sănătate publică, elaborarea proiectelor de acte normative, cu armonizarea acestora la rigorile CE, de coordonare
şi monitorizare a eforturilor societăţi în domeniul îmbunătăţirii sănătăţii publice.

O analiză a situaţiei de asigurare a populaţiei cu personal medical în domeniul supravegherii sănătăţii publice, în
cadrul reformelor Serviciului in anii 1990-2010, denotă că în. aceasta perioadă numărul unităţilor de funcţii de
medici a fost redus de 1,2 ori faţă de anul 1990, iar al persoanelor fizice de 3,6 ori, astfel, la moment rata asigurării
SSSSP cu medici constituie 62,3%. O situaţie alarmantă este prezentă în rândul asistenţilor de medici: numărul unităţilor
de funcţii a fost redus de 2,9 ori, iar numărul de personal fizic al asistenţilor s-a redus de 3,3 ori, comparativ cu
perioada similară a anilor 1990, ceea ce constituie la moment 70,7 % din necesitate. În plus, SSSSP se confruntă cu
exodul personalului din Serviciu, pe motiv al protecţiei sociale insuficiente şi remunerării neadecvate şi inechitabile.

Astfel, reieşind din cele relatate, volumul şi complexitatea activităţilor la specialiştii SSSSP (medici şi asistenţi) a
sporit substanţial, iar sarcina şi responsabilitatea funcţională, per unitate de personal în Serviciu, a crescut de 2-3 şi mai
multe ori.

Hotărârea Guvernului nr. 165 din 17 martie 2011 „Cu privire la aprobarea Programului de stat privind dezvoltarea
şi dotarea tehnico-materială a Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice pentru anii 2011-2016” prevede
acţiuni de fortificare a potenţialului uman şi profesional al Serviciului, fapt care dă speranţe de îmbunătăţire a indicilor de
sănătate a populaţiei în viitorul apropiat.

O nouă reducere a funcţiilor de state din SSSSP, ar putea submina ideea realizării prevederilor legislative în
vigoare şi a angajamentelor ţării pe plan internaţional în domeniul sănătăţii publice.

Prin argumentele de mai sus, Ministerul Sănătăţii şi Sindicatul de ramură „SĂNĂTATEA” solicită Guvernului
Republicii Moldova suspendarea acţiunilor de reducere a funcţiilor de state din cadrul SSSSP şi susţinerea măsurilor
direcţionate spre fortificarea şi ameliorarea stării sănătăţii publice din ţară, care va contribui la dezvoltarea durabilă a
societăţii.

3. Acestea şi alte probleme
au fost examinate de Comitetul
Confederal al Confederaţiei
Naţionale a Sindicatelor din
Moldova cu Prim-ministrul şi
membrii Guvernului şi a fost
semnat procesul-verbal nr. 1141-
457 din 16 mai 2011. Problemele

real al economiei;
- Realizarea deplină a normelor

salariale prevăzute în Legea nr. 355
„Cu privire la sistemul de salarizare
in sectorul bugetar”;

- Adoptarea legii cu privire la
preţuri în vederea reglementării
preţurilor şi tarifelor impuse de către

principale negociate şi incluse în
Document:

- Adoptarea Legii cu privire la
minimul de existenţă (trai);

- Stabilirea salariului minim pe
ţară până la nivelul minimumului de
existenţă (trai) şi a unui nou cuantum
minim garantat al salariului in sectorul
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intreprinderile monopoliste;
- Contracararea „muncii la negru”

şi eliminarea fenomenului achitării
salariului „in plic”;

- Elaborarea unui sistem unic de
pensionare  în vederea lichidării
tuturor inechităţilor ce există între
pensionari;

- Stoparea promulgării
prevederilor ce vizează majorarea
stagiului de cotizare de la 30 la 35
ani  pentru obţinerea dreptului la
pensie pentru limita de vârstă;

- Stoparea promulgării
modificărilor privind indemnizaţiile
pentru incapacitate temporară de
muncă, efectuate în detrimentul
salariatului;

- Majorarea cheltuielilor pentru

tratamentul balneosanatorial al
salariaţilor. Adoptarea unui nou
Regulament de repartizare a biletelor
de tratament;

- Neadmiterea privatizării
întreprinderilor strategice ce vizează
securitatea ţării din domeniul
sistemelor de alimentare cu apă,
energie termică şi electrică,
telecomunicaţii şi traficul aerian;

- Neadmiterea modificării
Codului Muncii in detrimentul
salariaţilor.

4. La 8 septembrie 2011 la
şedinţa Comitetului Confederal al
CNSM a fost discutat mersul
realizării procesului-verbal şi s-a
cerut Guvernului o nouă şedinţă

comună pentru a precăuta
termenii de realizare deplină a
prevederilor adoptate.

5. Luând în consideraţie că la
25 august 2011, in baza deciziei
Cancelariei de Stat a Republicii
Moldova şi Ministerului Finan-
ţelor, Ministerului Sănătăţii a fost
adoptată directiva de a efectua
Recensământul angajaţilor din
sectorul public şi a cheltuielilor de
personal, nu numai în unităţile
bugetare ci şi în cele de asigurări
în medicină Sindicatul „Sănătatea”
a intervenit cu un demers in adresa
Prim-ministrului Republicii Moldova,
Ministrului Finanţelor, Ministrului
Sănătăţii şi liderilor sindicali . Avizul
se anexează.

SINDICATUL “SĂNĂTATEA” din REPUBLICA MOLDOVA 
TRADE UNION “SĂNĂTATEA” from the REPUBLIC of MOLDOVA 
ПРОФСОЮЗ “СЭНЭТАТЯ” РеспубликиМолдова 
 
Afiliată la INTERNAŢIONALA SERVICIILOR PUBLICE 
CONSILIUL REPUBLICAN 

 

Preşedinte: VICTOR BENU 

Vicepreşedinte: MIHAI DUTCA 

 

 

 

 

str. 31 August, 129 

MD2012, CHIŞINĂU 

REPUBLICA MOLDOVA 

tel. (373 2)  23 73 13;  23 71 96 

Fax (373 2) 23 72 45 

EMAIL sindsan@mail.ru 

sindsan@mail.md 

 Prim-ministrului Guvernului 
Republicii Moldova, 
Dlui Vladimir Filat 
 
Ministrului Finan elor, 
Dlui Veaceslav Negru ă 
 
Ministrului Sănătă ii, 
Dlui Andrei Usatii 
 
Liderilor sindicali 

nr.01/356 din 07.09.2011

Sindicatul „Sănătatea” din Republica Moldova a examinat informatia privind efectuarea
Recensământului angajatilor din sectorul public si a cheltuielilor de personal, obiectivul căruia se
axează pe optimizarea cheltuielilor publice si vine cu următoarele.

1. Asigurarea institutiilor medicale cu cadre si protectia social-economică a acestora este
nesatisfăcătoare, fapt care generează fenomenul de muncă neplătită.

2. Situatia privind migrarea masivă a cadrelor medicale din tară sau în alte domenii ale
economiei nationale, generează un deficit evident de cadre medicale în ramura sănătătii.

3. Sindicatul „Sănătatea” sustine intentiile Ministerului Sănătătii privind urgentarea indexării
tarifelor la serviciile medico-sanitare, elaborarea unui nou sistem de finantare a ramurii sănătătii,
de normare a muncii, normative de personal si salarizare, stimularea calitătii serviciilor medico-
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sanitare, sustinerea serviciului de supraveghere a sănătătii publice în procesul reformării sistemului
de sănătate.

4. Profesiunea de lucrător medical devine neatratctivă pentru tinerii specialisti din cauza
volumului mare de muncă, asigurarea tehnologică insuficientă a institutiilor medicale, salariilor
mici si altor garantii sociale nesatisfăcătoare.

5. Reiesind din aceste argumente, considerăm necesar ca în rezultatul RASP, Guvernul si
Ministerul Sănătătii, la elaborarea politicilor în domeniu, să nu admită reducerea statelor de per-
sonal existente si reducerea fondului de salarizare.

6. Pentru realizarea acestor obiective, considerăm necesar de atras o deosebită atentie la
normele parteneriatului social, în cadrul elaborării normativelor statelor de personal, tarificării
salariatilor si elaborării bugetelor unitătilor pentru anul 2012, ca să fie efectuate în comun cu
organele sindicale respective.

7. Avem convingerea că reformele si strategiile care vor fi elaborate si adoptate de Guvern si
Ministerul Sănătătii după petrecerea RASP, vor fi argumentate nu doar din punct de vedere
economico-financiar, dar vor fi luati in consideratie factorii sociali, stiintifici si practici.

6. Referitor la majorarea
salariului pentru prima categorie
de calificare in sectorul
asigurărilor medicale de la 750,0
lei la 825,0 lei. Ministerul Finanţelor
a cerut negocierea acestei majorări

cu misiunea  Fondului  Monetar
Internaţional.  Sindicatul  „Sănătatea”
de comun cu Ministerul Sănătăţii şi
Compania  Naţională  de  Asigurări
în  Medicină  negociază  adoptarea
Hotărârii Guvernului pentru

soluţionarea  acestei probleme.
7. Biroul Executiv a

examinat proiectul Legii cu privire
la constituirea Colegiului
Medicilor din Republica
Moldova. Avizul se anexează.

Aviz-motivaţie
la proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor

din Republica Moldova
Sindicatul „Sănătatea” din Republica Moldova a examinat proiectul de Lege privind organizarea şi

funcţionarea Colegiului Medicilor din Republica Moldova.
Vă informăm, că nu susţinem proiectul de lege nominalizat din următoarele motive.
1. Având în vedere, că la art.1 al proiectului de lege este prevăzut obiectul principal de activitate

monitorizarea şi supravegherea exercitării profesiunii de medic, considerăm că acestea sunt atribuţiile Ministerului
Sănătăţii şi nu este nevoie de a institui un nou organ în paralel.

SIN D IC A T U L  “ SĂ N Ă TA T EA ” d in  R E PU B LIC A  M O L D O V A  
TRA D E U N IO N  “S Ă N ĂT A TE A” from  the  R EP U BL IC of  M O LD O V A  
ПРО Ф СО Ю З “С Э НЭ Т А ТЯ”  Ре сп уб ли ки М олд ова  
 
Af i l ia t ă  la  IN TE R N A Ţ IO N A L A S E R V IC I ILO R  PU B L IC E  
C O N S ILIU L  R EP U B LIC A N  

 

P re şe din te : V IC T O R BE N U  

V ic ep re şedi nt e:  M IH A I  D UT C A  

 

 

 

 

str . 3 1 A u g u st,  1 2 9 

M D 2 0 1 2 , CH IŞIN Ă U  

R E P U B L IC A  M O LD O V A  

te l. ( 3 7 3 2 )   2 3 7 3  1 3 ;  2 3  7 1  9 6  

Fa x  (3 7 3  2 )  2 3 7 2  4 5  

E M A IL  s in dsa n @ m a il.r u  

sin dsa n @ m ai l.m d  

 

Co nfe deraţia Naţ ion ală a  
Sin dic ate lor  d in  M old ova , 
D lui O leg B udz a 
 
M i nis teru l Săn ătă ţii ,  
D lui An dre i Us atii   
 

nr . 0 2 /30 1  din  0 1 .08 .2 01 1  
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2. Bazele juridice ce reglementează condiţiile organizatorice şi formele exercitării profesiunii de medic
sunt prevăzute de Legea cu privire la exercitarea profesiunii de medic nr.264 din 27.10.2005. La art.4
din legea nominalizată sunt prevăzute condiţiile pe care trebuie să le întrunească o persoană pentru exercitarea
profesiunii de medic. Deci, considerăm că nu este necesar de a mai institui prin lege noi organe de drept public
care ar autoriza practicarea profesiunii de medic pe teritoriul Republicii Moldova. Or, art.4alin.(1) din proiectul
de lege propus spre avizare prevede, că ”medicii au dreptul de a activa pe teritoriul Republicii Moldova
numai după ce s-au înscris în Colegiul Medicilor din Republica Moldova”. Considerăm această prevedere
abuzivă şi birocratică, în contradicţie cu legislaţia naţională în vigoare şi legislaţia internaţională privind drepturile
omului.

3. In conformitate cu art.15 alin.(2) lit. i) din Legea cu privire la exercitarea profesiunii de medic nr.264
din 27.10.2005, medicul este în drept să apeleze la Liga Medicilor din Republica Moldova, care apără interesele
profesionale ale medicului, participă la aprecierea exercitării funcţiei de medic, la susţinerea prestigiului acestei
profesiuni in societate. Or, fiind instituit, Colegiul Medicilor se va dubla cu atribuţiile şi obiectivele Ligii Medicilor.
Considerăm, că mai oportun va fi să fie operate modificări şi completări în Statutul Ligii Medicilor în scopul
îmbunătăţirii lui şi nu instituirea unui nou organ administrativ, care nu ar facilita exercitarea profesiunii de medic.
Suplimentar, atragem atenţia, că în ramura sănătăţii activează eficient Asociaţiile profesionale departamentale ale
medicilor pe criterii de profil.

4. Cu referire la Capitolul VI „Răspunderea disciplinară”, constatăm faptul caracterului sancţionator dur
al normelor, cum ar fi: suspendarea sau retragerea categoriei de calificare; interdicţia de a exercita profesiunea
de medic pe un termen de până la un an; retrogradarea din funcţie, pe un termen de până la un an etc. Or,
acestea sunt prerogativele organelor de specialitate respective.

5. Tot in proiectul de lege, la art.18 alin.(1) lit. c) suspendarea sau retragerea categoriei de calificare,
în calitate de sancţiune disciplinară, considerăm că contravine legislaţiei muncii care prevede la art.206 alin.(3),
că se interzice aplicarea amenzilor şi altor sancţiuni pecuniare pentru încălcarea disciplinei de muncă. Or,
suspendarea sau retragerea categoriei de calificare va duce la diminuarea salariului medicului. Suplimentar, atragem
atenţia, că categoria de calificare poate fi retrasă doar de Comisia de atestare, în conformitate cu prevederile
Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.75-p §1 din 02 iunie 2011 „Cu privire la atestarea medicilor şi
farmaciştilor”. Or, altfel va fi lezată autoritatea Comisiei de atestare.

În consecinţa celor expuse, avizul nostru la proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea
Colegiului Medicilor din Republica Moldova este negativ, proiectul fiind în contradicţie cu actele
normative în vigoare, care reglementează exercitarea profesiunii de medic pe teritoriul Republicii
Moldova.

Propunem modificarea şi completarea actului de constituire cu privire la activitatea Ligii Medicilor şi, dacă
este necesar, de schimbat denumirea în Colegiul Medicilor - ca organizaţie obştească cu înscrierea benevolă a
medicilor, care are ca scop de bază apărarea drepturilor profesionale ale acestora.

8. Au fost discutate şi alte probleme, inclusiv
cea cu privire la parteneriatul public-privat:
reformele preconizate in sectorul medicinei primare
şi spitaliceşti, rolul organelor publice locale,
fondatorului şi sindicatului în soluţionarea acestor
probleme în favoarea sistemului sănătăţii publice,
salariaţilor şi populaţiei.

9. Cu documentele respective puteţi face

cunoştinţă pe site-urile Guvernului Republicii
Moldova, Ministerului Sănătăţii, Confederaţiei
Naţionale a Sindicatelor din Moldova şi Sindicatului
„Sănătatea”.

Propunem să luaţi ca bază argumentele expuse în
toate formele de activitate.

Victor Benu,
Preşedintele Sindicatului „Sănătatea”
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MENS SANA IN CORPORE SANO
(inceput  pag. 1)

SPARTACHIADA XXVI A LUCRĂTORILOR OCROTIRII SĂNĂTĂŢII
DIN REPUBLICA MOLDOVA

 In perioada 9-11 septembrie 2011, la baza Casei
de odihnă „Campingul din Vadul-lui-Vodă” s-au
desfăşurat competiţiile finale ale Spartachiadei XXVI-a
lucrătorilor ocrotirii sănătăţii, organizată de Sindicatul
„Sănătatea” şi Ministerul Sănătăţii.

La competiţii au participat circa 750 amatori ai
sportului şi culturii fizice, reprezentanţi ai colectivelor din
instituţiile de învăţământ, republicane, municipale,

raionale, centrele de supraveghere a sănătăţii publice,
sistemul farmaceutic,  privat şi alte categorii de salariaţi,
formand 45 echipe sportive.

Cu o deosebită satisfacţie menţionăm că participarea
la Spartachiadă a femeilor şi a tinerilor specialişti, care s-
au încadrat de curând în sistemul ocrotirii sănătăţii, creşte
considerabil.

Programul competiţiilor sportive a cuprins 8 probe:
minifotbal, volei feminin, volei masculin, tenis de masă,
şah, jocul de dame, aruncarea darţului şi tragerea
otgonului.

Probele de volei au fost deosebit de spectaculoase.
Suporterii au avut prilejul să urmărească jocul celor mai
bune echipe. La probele de volei femin, în finală s-au
calificat echipele raioanelor Ocniţa şi Cahul. Pe când la
volei bărbaţi echipa USMF “Nicolae Testemiţanu” a ieşit
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in frunte cu un scor final de 2:0, ceea ce a plasat-o pe
primul loc. Iar pe locul II şi III s-au clasat echipele
municipiului Chişinău şi Institutului Oncologic.  Şi  la
minifotbal  echipa instituţiei  de  învăţământ  superior  a

fost prima, fiind urmată de echipa din Râşcani, care s-a
clasat pe locul II şi  Spitalul Clinic Republican – locul III.

La proba tenis de masă femei locul I l-a ocupat
Railean Angela, Orhei; locul II Cucovici Ana, Căuşeni şi
cel de al III loc i-a revenit sportivei Sirbu Olga, ACSR.

Iar la tenis de masă bărbaţi: Bria Vitalie, Asociaţia
Farmaciştilor, –  locul I, Garaba Alecu, Spitalul Clinic

Republican – locul II şi Vacarciuc Ion, Institutul Onco-
logic– locul III.

La şah pe primele locuri s-au clasat: Rotaru Ala,
Cantemir, şi  Baidaus Andrian, Bălţi, – I loc; Cebotari
Eudochia, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
“Nicolae Testemiţanu” şi Iovu Iurie, Vulcăneşti – II loc;

Harahorina Olga, Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic
Medicină Urgentă şi Blîndu Mihail, Briceni– locul trei.

La jocul de dame: I  loc - Tornea Dumitru, Vulcăneşti,
şi Eremia Raisa, Cahul. Reprezentanţii raionului Soroca
Odajiu Olga şi Pogorevici Anatolie au luat locul II. Iar pe
locul III s-au clasat Postolachi Maia, Policlinica
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Stomatologică Republicană şi Banaru Mihai, Spitalul
Clinic Republican.

Aruncarea darţului, o probă destul de complicată,
care necesită o deosebită atenţie şi concentrare, a dăruit
participanţilor emoţii de neuitat. În final pe primul loc s-

au clasat Chiriac Larisa, Cahul şi Cociuc Andrei, Spitalul
clinic de Traumatologie şi Ortopedie; locul II - Donos
Veaceslav, Soroca şi Macacionova Olga, Spitalul Clinic
de Traumatologie şi Ortopedie; locul III - Galaţean
Gheorghe, Cahul şi Ghinjiu Natalia, Ministerul Sănătăţii.

O privelişte deosebit de plăcută şi interesantă a
prezentat proba tragerii otgonului, la care şi-au încercat
puterile echipele formate din 6 persoane. Învingătoare a
ieşit echipa Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic Medicină
Urgentă, fiind urmată de echipa Râşcani, iar locul III i-a
revenit Staţiei Zonale de Medicină Urgentă “Centru.”

Competiţiile sportive s-au desfăşurat în mod
organizat, într-o atmosferă colegială şi prietenească.

Învingătorilor şi premianţilor Spartachiadei XXVI le-
au fost înmânate diplome ale Ministerului Sănătăţii şi
Sindicatului „Sănătatea”, cupe sportive şi premii băneşti.

Felicitând participanţii  la Spartachiadă, preşedintele
Sindicatului „Sănătatea”, Victor Benu şi şeful Direcţiei
Politici in Managementul Personalului Medical al
Ministerului Sănătăţii, Nicolae Jelamschi au menţionat
importanţa promovării culturii fizice şi sportului, modului
sănătos de viaţă în colectivele de muncă, care este un
obiectiv de bază al Sindicatului.

Dl Victor Benu a adus mulţumiri, conducătorilor
instituţiilor, comitetelor sindicale, colectivelor de muncă,

care şi în condiţiile tensionate prin care trece societatea
şi ramura ocrotirii sănătăţii au găsit posibilităţi şi au creat
condiţiile necesare pentru pregătirea echipelor. Dl
presedinte a multumit membrilor Comitetului Orga-
nizatoric al Spartachiadei, Colegiului de arbitri, echipelor
de lucru a bazelor de odihna „Campingul Vadul-lui-Vodă”
şi „Zimbetul”, lucrătorilor Palatului de Cultură a
Sindicatelor,  serviciului de urgenţă, surselor mass-media
republican pentru contribuirea lor la desfăşurarea cu
succes a Spartachiadei.

Mihai Dutca,
preşedintele Comitetului Organizatoric al

Spartachiadei XXVI
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A devenit o tradiţie, ca delegaţiile sindicatelor naţional-
ramurale afiliate la Confederaţia Sindicatelor Internaţionale
(PSI/EPSU) din ţările Europei de sud-est, să se
întâlnească la Constituanta anuală pentru a evalua
activitatea şi a determina obiectivele pentru următoarea
perioadă.

Anul acesta întâlnirea a avut loc în orăşelul Yalova,
Turcia. La întâlnire au participat delegaţii din 6 ţări (Al-
bania, Azerbaijan, Bulgaria, Moldova, România şi Turcia).

Delegaţia Republicii Moldova a fost reprezentată de:
dl Cucu Ion - Sindicatul „Sănătatea”, dna Rotaru Liuba
– Federatia „SINDASP” si dl Rufală Veaceslav - Uniunea
Sindicatelor din Energetică.

Fiecare membru al delegaţiei a prezentat un Raport
privind activitatea Sindicatului respectiv şi problemele
asupra cărora se desfăşoară activitatea.

Despre activitatea Confederaţiei Internaţionale PSI/
EPSU, dna Carola Fischlach-Pyttel si dna Marina Irimie,
au prezentat rapoarte. În rapoarte s-a menţionat că
organizaţiile sindicale de toate nivelurile trebuie să
intensifice activitatea ce ţine de dezvoltarea parteneriatului
social prin participarea la negocierile colective, elaborarea
şi avizarea proiectelor de documente normative, îndeosebi
privind reformarea economiei, modificarea şi completarea
legislaţiei muncii. O atenţie deosebită s-a atras instruirii şi
informării membrilor de sindicat ca o latură slabă în
activitatea organizaţiilor sindicale.

Au fost puse în discuţie şi alte probleme cu care se
confruntă sindicatele, precum: protecţia împotriva
şomajului; migraţia masivă a forţei de muncă sănătoasă;
încălcarea  drepturilor  sindicale;  erodarea  ocupaţiei
forţei de muncă prin  modificarea  legislaţiei  muncii;  lupta
cu corupţia;  privatizarea  cu  încălcarea  drepturilor
salariaţilor etc.

Ca variantă de soluţie a problemelor vizate s-a propus
de ridicat rolul contractelor colective de muncă şi de
intensificat realizarea programelor de instruire şi informare
a membrilor de sindicat. Numai astfel membrii de sindicat
vor cunoaşte drepturile sale şi vor deveni activi pentru ca
în comun să putem apăra drepturile legale ale oamenilor
muncii.

La Constituantă s-a discutat şi problema ce ţine de
criza globală. S-a accentuat că criza a fost creată de către
sistemul bancar, îndeosebi din ţările bogate. Pentru a nu
admite falimentarea lor Guvernele au cheltuit peste 1900

miliarde USD. Majoritatea acestor surse au fost suportate
de USA.

Pentru ieşirea din criză Guvernele aprobă Programe
de austeritate orientate in prim plan pentru a reduce
drepturile sociale ale cetăţenilor. Rolul sindicatelor în
perioada de criză este foarte mare. Sindicatele trebuie să
se opună reducerii programelor sociale.

Pentru ieşirea din criza economică PSI/EPSU mai
propune:

- Ca cheltuielile publice să crească concomitent cu
creşterea economiei;

- De dezvoltat infrastructura prin atragerea mai
multor investiţii străine;

- De învestit mai mult în educaţie;
- De îmbunătăţit calitatea serviciilor medicale prin

îmbunătăţirea finanţării. De exemplu, în SUA se
cheltuie 16 la sută din produsul intern brut;

- De promovat efectul de egalitate a surselor
financiare (trebuie să fie distribuire prioritar către
cei săraci);

- Politica statului trebuie să fie bazată pe principii
democratice;

- De îmbunătăţit considerabil sistemul de plată a
impozitelor.

Au fost punctate problemele PSI/EPSU pentru
perioada următoare printre care: neadmiterea reducerii
finanţării serviciilor de sănătate; îngrijirea vârstnicilor;
impozitarea corectă şi rezonabilă; reducerea migraţiei
forţei de muncă calificată; intensificarea lucrului
educaţional şi informativ al membrilor de sindicat.

Luând în consideraţie că situaţia economico-socială
a angajaţilor din ţările Europei de Sud-Est se înrăutăţeşte
continuu, delegaţiile participante la Constituantă au
adoptat o Declaraţie care a fost expediată în adresa
Guvernelor, inclusiv şi Guvernului Republicii Moldova.

Delegaţia sindicatelor din Republica Moldova a
înaintat două propuneri pentru a fi incluse în planul de
acţiuni al PSI/EPSU:

1. De organizat mai multe intalniri cu scopul de a
face schimb de experienţă.

2. În măsura posibilitătilor de susţinut financiar
realizarea programelor educaţionale.

(continuare  pag. 12)

Constituanta XIV
a Confederatiei Internationale PSI/EPSU

din Europa de Sud-Est
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În semn de recunoştinţă şi apreciere  a meritelor deosebite în dezvoltarea ocrotirii sănătăţii, contribuţie la
perfecţionarea procesului curativ-profilactic şi activitate metodico-organizatorică prodigioasă, prin decretul
Preşedintelui Republicii Moldova nr. 163-VI din 18 iunie 2011, au fost conferite distincţii de stat:

Biroul Executiv al Sindicatului „Sănătatea” Vă felicită cu conferirea distincţiilor de stat şi Vă doreşte noi realizări
în munca Dumneavoastră nobilă.

„Ordinul Republicii” 
SCUTELNIC Vasili - director general al Sanatoriului „Nufărul Alb” din oraşul Cahul; 
ŢÎBÎRNĂ Gheorghe  - vicedirector al Institutului Oncologic. 

 
„Ordinul de Onoare” 

MAGDEI Mihail - viceministru al sănătăţii, medic-şef sanitar de stat al Republicii 
Moldova; 

STRATAN Valentina  - cercetător ştiinţific superior la Institutul Oncologic. 
 

Ordinul „Gloria Muncii” 
CRIVORUCICA Vera  - director al Azilului de Bătrâni şi Invalizi din satul Căpreşti, 

raionul Floreşti; 
GLADUN Valeriu - director general al Centrului Medical „Magnific”; 
IVASI Mihail  - director al Centrului Medical Privat Gynesource; 
LACUSTA Victor  - cercetător ştiinţific principal la Institutul de Fiziologie şi 

Sanocreatologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei; 
LUPU Ion  - medic-şef al Centrului de Medicină Preventivă Călăraşi;  
MĂRGĂRINT Vladimir  - medic la Spitalul Raional Ocniţa; 
MELNIC Anatolie - şef al Centrului de profilaxie specifică al Centrului Naţional de 

Sănătate Publică; 
NEAGA Maria  - vice-director al Spitalului Clinic Municipal de Boli Contagioase 

Copii; 
PANCENCO Anatolie - director al Centrului Stomatologic Municipal Chişinău; 
USATII Constantin  - medic la Spitalul Raional Ialoveni. 

 
Medalia „Meritul Civic” 

BOTNARU Constantin  - şef de secţie la Spitalul Raional Orhei; 
CĂRĂUŞ Ecaterina  - asistentă medicală la Institutul Oncologic; 
CONSTANTINOVA Vasilisa - director al Centrul Medicilor de Familie Ceadir-Lunga; 
MIHAESCU Iurie - director al Spitalul Raional Cantemir; 
OSOIANU Iurie  - vice-director general al Companiei Naţionale de Asigurări în 

Medicină; 
STOIANOV Macari - medic-şef al Centrului de Me4dicină Preventivă Comrat; 
UNTU Boris  - preşedinte al Asociaţiei Medicilor Privaţi; 
ZATIC Tatiana - şef de direcţie la Ministerul Sănătăţii. 

 
Medalia „Nicolae Testemiţanu” 

CUMPĂNĂ Maria  - şef de direcţie la Ministerul Sănătăţii; 
EŢCO Constantin  - şef de catedră la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 

„Nicolae Testemiţanu”; 
HOTINEANU Mihail  - director general al Spitalului Clinic de Psihiatrie; 
VASILEV Tudor  - director adjunct al Dispensarului Republican de Narcologie. 

 
Titlul onorific „Om Emerit” 

OPREA Mihail - director general al Dispensarului Republican de Narcologie; 
PALII Eugeniu - vice-director al Centrul Medicilor de Familie Căuşeni; 
POSTOLACHI Valeriu  - medic-şef al Centrul Medicilor de Familie, municipiul Bălţi. 
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Buletin informativ
al Sindicatului “Sănătatea”

din Republica Moldova


Adresa: mun. Chişinău,
str. 31 August 1989, nr. 129.
Tel. 23-73-13.
www. sindsan.md; sindsan@mail.ru
Tipografia “CRIO” SA                                             Tiraj 3500

ex.

Ion Cucu,
consilier principal al

Sindicatului „Sănătatea”

De menţionat că propunerile
delegaţiei  Republicii  Moldova au
fost susţinute şi de alte delegaţii.

La Constituantă în linii generale
s-a  discutat  şi  problema organiză-
rii Congresului Confederaţiei
Internaţionale PSI/EPSU, care va
avea loc la 27 noiembrie 2012. S-a
propus ca organizaţiile sindicale
membre ale Confederaţiei

DECLARATIA
PARTICIPANTILOR LA CEA DE XIV REUNIUNE SEE EPSU/PSI

A CIRCUMSCRIPTIILOR ELECTORALE

Noi, toţi participanţii din Sud-Estul Europei EPSU/PSI - Albania, Azerbaijan, Bulgaria, Moldova, România
şi Turcia -  acuzăm politicile profund nesociale strict impuse de Instituţiile Financiare Internaţionale şi UE în
regiune, cu consecinţe dezastruoase pentru serviciile publice şi funcţionarii de stat.

Ne opunem încercărilor de a liberaliza reglementările pieţei muncii şi vom lupta împotriva tuturor formelor
de muncă nesigure. Cerem Guvernelor să introducă politici care creează locuri de muncă bune şi sigure, salariu
decent şi dezvoltare economică durabilă. Noi considerăm că accesul la calitatea serviciilor publice şi la locurile
de muncă sigure este responsabilitatea guvernelor, ca o condiţie esenţială pentru a crea societăţi mai clare şi a
promova oportunităţi egale pentru toţi.

Ne reconfirmăm punctul nostru de vedere comun în favoarea politicilor publice sociale prospere cu sisteme
multilaterale şi bazate pe solidaritate şi securitate socială.

Ne exprimăm solidaritatea noastră în regiunea Europei Sud-est şi disponibilitatea noastră de a combate
orice încălcare a drepturilor sindicale şi urmărirea în justitie a sindicalistilor din regiune. Noi sprijinim toate
schimbările democratice în tările din Sud-Estul Europei.

Internaţionale să participe activ la
pregătirea şi desfăsurarea Congre-
sului, ca până la 27 septembrie 2012
toate materialele Congresului  să fie
trimise delegaţilor.

La acest capitol este binevenită
citata indiană: „Colectorii de impozite
sunt ca niste albinuţe, fără a deranja
florile împrăştie polenul ca să facă
fructe”.

(inceput pag. 10) Constituanta XIV
a Confederaţiei Internaţionale PSI/EPSU

din Europa de Sud-Est
Cu regret, in Republica Moldova
situaţia  este  nesatisfăcătoare, din
care cauză Bugetul de stat şi Bugetul
asigurărilor sociale de stat nici pe
departe nu acoperă cheltuielile
Programelor sociale.

Cu ocazia jubileelor exprimăm înalta noastră
consideraţie şi, cu toată afecţiunea şi respectul, aducem
sincere omagii şi urări de bine.

Multă sănătate, prosperare, forţe creatoare, noi
realizări şi o viaţă îndelungată.

La mulţi ani dragi colegi şi prieteni.

Victor Băbălău,
Şeful Sectiei Sănătate
Ocupationala, Centrul National
de Sanatate Publica

Gheorghe Ciobanu,
Doctor habilitat in medicina,
Profesor Universitar,
Director General al CNŞPMU

FELICITĂRI!      FELICITĂRI!       FELICITĂRI!


