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Buletin informativ

al Sindicatului “Sănătatea”
din Republica Moldova

STIMAȚI COLEGI!
Adresăm cele mai sincere urări de bine, Dumneavoastră şi celor apropiaţi, 

cu prilejul sfi ntelor sărbători de Crăciun și An Nou. Aceaste sărbători semnifi că 
începutul noii numărători a timpului şi renaşterii lumii. În aceste zile, oamenii îşi 
iartă greşelile unii altora, uită neînţelegerile şi intoleranţa. Anume acum e timpul 
purifi cării şi valorifi cării spirituale. 

Anul care se scurge a adus momente diferite, reforme accelerate care au 
dezechilibrat activitatea lucrătorilor medicali, dar, totodată, pune și speranțe pentru 
viitor. Cel mai important, pentru noi toţi, este să putem păstra un climat social 
sănătos în colective, să creăm posibilităţi de prosperare a ramurii în care activăm 
și să păstrăm solidaritatea sindicalistă. 

Fie ca fermecătoarele sărbători de iarnă să aducă tuturor lucrătorilor din 
ramura ocrotirii sănătății din Republica Moldova pace, bucurie, sănătate, bunăstare 
și realizarea tuturor aspiraţiilor.

La Mulți Ani!

Cu profund respect,
Din numele Biroului Executiv al Sindicatului „Sănătatea” 
Președinte          Victor Benu 
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Sindicatul „Sănătatea”, îm-
preună cu partenerii sociali,  
joacă un rol important în cadrul 
dialogului social, nivelul ramurii 
sănătății din Republica Moldova. 
Pentru a îmbunătăți rezultatele 
dialogului social a fost creată 
Comisia pentru Consultări și 
Negocieri Colective.

Această Comisie negociază  
convenția colectivă la nivel de 
ramură pentru toți angajații din 
sectorul sănătății. Iar în 2009, 
convenția negociată pentru 
anii 2005-2008 a fost extinsă 
pentru perioada 2009-2012, 
cu modifi cări și completări 
corespunzător crizei economico-
sociale, care afectează Moldova.

La nivel de instituție, 
negocierile le duc reprezentanții 
salariaților, sindicatele și 
angajatorii. Pentru a obține 
rezultatele scontate le negocieri 
liderii sindicali au simțit 
necesitatea de a primi o pregătire 
mai minuțioasă și profesională în 
acest sens.

Astfel, în anul 2011-2012, 
Sindicatul „Sănătatea”, de 
comun cu alte sindicate de 
ramură din Republica Moldova, 
membre ale PSI, au participat la 
proiectul „Întărirea participării 
sindicatelor la dialogul social în 
Republica Moldova”, fi nanțat 
de către Abvakabo (Olanda), 
SKTF (Suedia) și PSI.  

 Î n  ca d r u l  p r o i e c tu lu i 
participanții au identifi cat nevoia 
de a îmbunătăți abilitățile de 
negociere și de a participa la 
procesele de dialog social și 
negociere colectivă. Astfel, în 
urma instruirii, liderii vor fi 
capabili să promoveze schimbări, 
îmbunătățiri în ceea ce privește 
condițiile de muncă și de viață 
ale lucrătorilor, să protejeze 
drepturile lucrătorilor și să 
promoveze servicii publice de 
calitate ca rezultat al imbunătățirii 
deprinderilor în dialogul social și 
negocierea colectivă. 

Proiectul s-a axat pe trei 
obiective principale: elaborarea 
unei analize a situației dialogului 
social și negocierii colective, 
precum, și dezvoltarea unei 
strategii pentru îmbunătățirea 
acesteia; instruirea negociatorilor 
sindicali pentru îmbunătățirea 
deprinderilor de negociere și 
desfășurarea unor campanii la 
nivel național și local pentru 
susținerea proceselor de dialog 
social și negociere colectivă. 

În primul an, participanții 
au făcut un studiu, o evaluare 
a situației actuale cu privire la 
negocierea colectivă și dialogul 
social în serviciile publice din 
Moldova. Această evaluare a 
oferit informații despre modul 
în care funcționează, practic, 
dialogul social și negocierea 

colectivă, ce structuri există, ce 
probleme sunt negociate și la 
ce nivele, care sunt problemele 
importante și cum pot sindicatele 
să le rezolve mai bine.  

După evaluare, sindicatele 
au făcut o planifi care strategică, 
stabilind obiective clare și ținte 
specifi ce în ceea ce privește 
schimbările, îmbunătățirile 
condițiilor și drepturilor 
lucrătorilor obținute prin dialog 
social și negociere colectivă. Ele 
au dezvoltat o strategie pentru a 
atinge rezultatele așteptate. Apoi 
s-au desfășurat 2 seminare pentru 
negociatorii sindicali. 

În al doilea an, s-au organizat 
ateliere de negocieri colective 
la nivel de ramură,  la care 
participanții au elaborat planuri 
specifice pentru organizarea 
de Campanii, la nivel național 
și local, pentru a îmbunătăți 
contractele colective și a obține 
condiții mai bune pentru membrii 
de sindicat și organizațiile lor. 

Dupa stagiul de instruire, 
a fost organizat, împreuna cu 
partenerii sociali, un Forum de 
dialog social pentru a promova 
agenda sindicatelor cu privire la 
îmbunătățirea dialogului social și 
a negocierii colective. Forum-ul 
a folosit, de asemenea, pentru a 
testa noile abilități dobândite de 
către participanți în programul 
de instruire. 

Proiectul a fost monitorizat 
de catre secretarul sub-regional 
PSI pentru Europa de Sud-Est, 
dna Marina Irimie, care a oferit 
sprijin, asistență și a asigurat o 
buna comunicare și cooperare 
între sindicatele din Moldova, 
PSI, Abvakabo și SKTF.

Tatiana Melnic, 
consilier principal al 

Sindicatului „Sănătatea”
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Clinica de Medici-nă Estetică „Sancos” (CME 
„Sancos”) este prima Clinică privată acreditată în 
Republica Moldova de către Consiliul Naţional de 
Evaluare şi Acreditare în medicină şi unica instituţie 
medicală din Republica Moldova certifi cată de 
către organismele internaționale.

Pe parcursul 
anilor Clinica 
și-a extins 
a c t i v i t a t e a 
în diferite 
d o m e n i i 
și a apărut 
necesitatea de 
reorgan izare 
a instituției. 
Astfel, prin 
o r d i n u l 
Mini s te ru lu i 
Sănătății nr. 683 din 12.10.2010 a fost aprobat 
Regulamentul de organizare și funcționare 
a instituției medico-sanitare private SRL 
„CME „Sancos”, care este ordinul de bază ce 
reglementează activitatea instituției la moment.

În cadrul Clinicii activează 118 angajați, inclusiv 
44 medici și 35 asistente medicale; 3 profesori 
universitari, 7 doctori în medicină. 63% din 
angajați sunt cu studii superioare. Cu o deosebită 
satisfacție menționăm că 71% medici au categorie 
de califi care, iar asistente medicale - 69%.

Clinica „Sancos” are câteva departamente de 
asistență medicală primară cu 5 ofi cii a medicilor 
de familie, care prestează servicii la 9500 persoane 
asigurate. 

Medicina primară oferă pacienților servicii 
în săli de proceduri, staționare de zi, cabinete de 
triaje și vaccinări. Medicina generală include toți 
specialiștii cu profi l îngust, care prestează servicii 
atât contra-plată cât și servicii pentru pacienții 
asigurați care stau la evidența medicilor de familie. 
În medicina generală asistența medicală are 
caracter consultativ diagnostic.

Menționăm că secția dermato-cosmetologie 
este una de bază și activează de la inaugurarea 
Clinicii. În această secție se prestează servicii de 
tratament și frumusețe și aduce pacienților numai 
emoții pozitive. În secția chirurgie activează 
specialiști atât din Moldova cât și din străinătate, 
care utilizează utilaj modern și implementează cele 

mai performante și moderne metode de tratament 
în chirurgia plastică.

În cadrul Clinicii „Sancos” funcționează Comitet 
sindical, care este organizație membră a Sindicatului 
„Sănătatea”. Grație activității acestui Comitet, în 
anul 2012, a fost revăzut și semnat de administrație 

și sindicat 
C o n t r a c t u l 
c o l e c t i v 
de muncă 
pentru anii 
2012 - 2016, 
î n r e g i s t r a t 
la Inspecția 
Teritorială de 
Stat a Muncii 
C h i ș i n ă u . 
În baza 
C on t r ac tu lu i 

colectiv de muncă au fost reactualizate și semnate 
Contractele individuale de muncă cu angajații 
Clinicii. 

Anul 2012 pentru Clinica „Sancos” este unul 
remarcabil – jubileul a 25 ani de la fondare. De la 
începutul anului și până la fi nele lunii iunie au fost 
lansate concursuri: „Cel mai bun medic”, „Cel mai 
bun asistent medical”, „Cel mai popular lucrător 
medical”. 

Bilanțul concursurilor a fost efectuat de către 
comisia de concurs cu participarea sindicatelor. A 
fost o colaborare foarte efectivă și fructuoasă între 
Sindicatul „Sănătatea” și Administrație.

La sărbătoarea Ziua Lucrătorului Medical marea 
majoritate a lucrătorilor medicali și personalul 
Clinicii au fost menționați din partea Guvernului, 
Ministerului Sănătății, Direcției Sănătății a mun. 
Chișinău. Adminiistrația a oferit Diplome de merit, 
Cupe transmisibile și prime bănești.

Ziua Lucrătorului Medical colectivul Clinicii a 
sărbătorit activ prin promovarea modului sănătos 
de viață, participând la competițiile sportive 
organizate de către administrația Clinicii „Sancos”. 
Chiar și la întrecerile sportive, ca și în activitatea de 
zi cu zi în cadrul Clinicii, motto-ul participanților a 
fost: „Calea spre perfecțiune”. 

Olga Belousova, 
președintele CS al CME „Sancos” 

CME „SANCOS”     



Stimați colegi! 
Ultimele zile ale anului sânt gata să treacă prin 

clepsidra timpului! Anul 2013 pe care îl dorim mai 
rodnic, mai împlinit, este aproape să-şi deschidă 
primele fi le albe, necunoscute. Pentru noi creștinii 
este un moment de bucurie şi de bilanţ. A sosit 
timpul să ne bucurăm de faptele noastre bune din 
acest an şi să-i cerem Mântuitorului nostru Isus 

Cristos să nască în sufl etele noastre 
bucuria şi speranţa unui timp mai 
bun, a unui An Nou plin de bucurii, 
sănătate şi succes. 

4

Grăbit aleargă timpul, având menirea deosebită 
la hotarul dintre ani de a consemna reuşitele şi 
nereuşitele, bucuriile şi necazurile de rând cu alte 
multe momente plăcute din viaţă cotidiană. 

Pe parcursul anului ce s-a perindat, organizaţia 
sindicală a avut rolul său în susţinerea membrilor 
colectivelor de a-şi materializa dorinţele în viaţa de 
zi cu zi, de a-şi rostui ghândurile şi faptele 
în aşa mod încât să prindă amploare aşa 
calităţi ca perseverenţa, profesionalismul, 
poziţia civică, verticalitatea, tot ce cuprinde 
spectrul lucrătorilor medicali. 

La 27-30 noiembrie 
2012 a avut loc cel de 
al XXIX-lea Con-gres 
mondial al Internaționalei 
Serviciilor Publice (PSI), 
în orașul Durban, Africa 
de Sud. 

La lucrările Congresu-
lui au participat delegați 
din toate țările-membre 
ale PSI, inclusiv din 
Republica Moldova, dl Mihail Dutca, vice-
președintele Sindicatului „Sănătatea. 

Pentru prima dată de-a lungul a 105 ani de 
activitate în fruntea mișcării sindicale, nivel 
mondial, a fost aleasă o femeie. Astfel, noul 
Secretar general al PSI este Rosa Pavanelli, Italia.

Mai multă informație referitor la lucrările 
Congresului PSI puteți găsi pe site-ul: www.
congress.world-psi.org.

I S P 
-    

Doresc ca în noul an să avem succese şi mai 
frumoase, colectivele să fie mai monolite, iar 
sindicatele să fi e un adevărat spirit de susţinere 
morală şi materială a membrilor săi. 

Felicitări tuturor cu sărbătorile de iarnă, urări 
de sănătate, prosperare, bunăstare, noi realizări şi 
împliniri! 

La Mulţi Ani ! 
Ala Rusu, 

preşedintele CS al Centrului de 
Plasament Temporar şi Reabilitare 

pentru copii, mun. Bălţi  

Dlui Victor BENU, 
Președintele Sindicatului „Sănătatea” din 

Republica Moldova

Stimate domnule preşedinte,
Comitetul Executiv al Federaţiei „SINDICONS” 

Vă mulţumeşte cordial Dumneavoastră şi tuturor 
colegilor din organizaţia pe care o conduceţi 
pentru susţinerea şi participarea la marşul cu 
genericul „Nu – muncii la negru!”, desfăşurat la 
31 octombrie 2012 în municipiul Chişinău.

Amploarea întrunirii, precum şi buna organizare 
a acesteia, au demonstrat încă o dată că sindicatele 
din Republica Moldova SUNT O FORŢĂ.

Doar prin unire, solidaritate şi acţiune vom fi  
mai puternici.

Cu sinceritate şi salut frăţesc,
Preşedintele Federaţiei „SINDICONS”
Victor TALMACI

Fie ca frumuseţea iernii, cu albul fulgilor de nea, 
presăraţi peste inimile Dumneavoastră, cu dulcele 
ecou al colindelor, cu imaginea în sufl et a celor 
dragi, să Vă petreacă într-un Nou An împliniţi, 
iubiţi şi fericiţi. Vă dorim ca Anul 2013 să Vă aducă 
pace în sufl et, dăruindu-vă în fi ecare zi un motiv 
pentru a zâmbi! 

Să aveţi parte de un an generos în împliniri, 
multe succese şi realizări frumoase. 

Sărbători fericite! La Mulţi Ani! 

Stela GALEMBA,
preşedintele CS studenţesc al CNMF 



Lidia Marginean,
președintele CS al CSP Florești
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STIMAŢI COLEGI!
Iarna, anotimpul rece, dar care transformă 

totul într-un adevărat Rai, prin strălucirea 
zăpezii de un alb imaculat, aduce fericire în 
sufl etele noastre - locul unde perfecţiunea 
oricărei valori este intactă şi ne îndeamnă 
ca în asemenea clipe de sfîrşit de an să Vă 
transmitem şi Dumneavoastră în noul an: 

Tinereţea veşnică 
Presărată cu admiraţie sufl etească 
Şi îndulcită cu dragoste reciprocă, 
Frumuseţea şi liniştea naturii
Mereu plină de farmec şi în bunăstare.

Aceste mesaje din dragoste acordate 
celor dragi pentru dragoste ne îndeamnă 
pe noi Colectivul „SANFARM-PRIM” SA, 
să Vă spunem tuturor Bun venit în Raiul 
Sărbătorilor de iarnă! La mulţi, mulţi ani!

Cu înaltă abnegaţie,
Colectivul „SANFARM-PRIM”S.A.

Partenerul Dumneavoastră sigur!

Dragi prieteni! 
Sântem în ajunul sărbătorilor 

de iarnă, când se fac totalurile 
muncii fi ecăruia.

Anul 2012 a fost un an cu 
realizări frumoase, altele - mai 
puțin, dar a fost un an plin 
de muncă cu devotement în 
domeniul sănătății.

Cu această ocazie aducem 
cele mai sincere și cordiale 
felicitări colectivului. Fie ca 
profesionalismul, înțelepciunea, 
devotamentul să Vă fi e călăuză 
și pe parcursul anului 2013.

Un deosebit mulțumesc - 
președintelui Sindicatului „Sănă-
tatea” și Biroului Executiv, care 
pe parcursul anilor și-a confi rmat 
poziția fermă pentru cauza 
comună - apărarea drepturilor 

și intereselor membrilor de sin-
dicat, promovarea reformelor 
constructive în sănătate.

Un mulțumesc aparte pentru 
ajutorul fi nanciar acordat pentru 
come-morarea celui care a stat la 
ba-za sănătății publice în raionul 

Boris Sandu,
Medic-șef CSP Florești                                            

Florești - Zatocovenco Victor, 
primul medic șef (1955-1990).

Sărbători cu colinde frumoase, 
cu vorbe din inimă, dragoste, 
fericire, sănătate.

Crăciun fericit și La Mulți 
Ani !
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Уважаемые коллеги!
С Новым годом поздравляем!
Счастья всей душой желаем.
Чтоб прожить Вам этот год 
без печали и забот.
Пусть Новый год в Ваш дом войдет
С надеждой, радостью, любовью
И в дар с собою принесет  
Достаток и здоровье.
И пусть сегодня сбудутся мечты!
Пусть будет все, чего так долго ждали.
Пусть минуют Вас невзгоды,
А проблем, что не решить,
Пусть не будет и в помине.
В Наступающем году
Судьбы Вам светлой и хорошей
От всей души желаем мы!
Да здравствует Новый 2013 год,
И да принесет он нам добро и мир!

М ы ,  р а б о т н и к и  П М С У 
В ул кане ш тской  райбол ьницы , 
оказавшись в  очень плачевной 
ситуации в 2012 году из-за огромной 
задержки заработной платы, искренне 
благодарим Профсоюз «Сэнэтатя» 
и лично г-на В. Бену за поддержку и 

материальную помощь в столь тяжелый год 
для нас.

С открытым сердцем и любовью
Желаем счастья и здоровья!
Пусть Новый год со счастьем новым
В ваш дом хозяином войдет,
И вместе с запахом еловым
Успех и радость принесет!

Коллектив ПМСУ Вулканештской 
районной больницы

С Новым годом поздравляем!

FELICITARE
S-a lăsat peste noi parfum de iarna și umbră de frig. Sunt lumini 

de sărbătoare pe străzi și inimile noastre se pregătesc să primească 
magia Crăciunului.

Acum, când roata timpului a mai țesut încă un an, Vă dorim, 
STIMAȚI COLEGI, să Vă bucurați alături de cei dragi, de minunea 
vieții așteptând clipele viitorului. 

Din cireșul veșniciei s-a mai scuturat o fl oare,
După ce-a visat sub lună, după ce-a surâs sub soare.
Dar în locul celei duse, altă fl oare vine acum,
Sufl etul să ni-l îmbete cu ne mai gustat parfum. 
Îmbrăcați al vostru sufl et în vesmânt de sărbătoare 
Și primiți cu bucurie de la CMF Nisporeni  
O urare: LA MULTI ANI! 

Ana Barila,
președintele CS al CMF Nisporeni

Colec t ivu l  Cen t ru lu i 
N a ţ i o na l  d e  M e d i c i n ă 
Sportivă „Atletmed” aduce 
cele mai sincere mulţumiri 
şi recunoştinţă Sindicatului 
„Sănătatea” şi în special dlui 
Victor Benu pentru susţinerea 
şi consolidarea imaginei 
medicinii sportive în Republica 
Moldova. În continuare sperăm 
la o colaborare fructuoasă în 
promovarea modului sănătos 
de viaţă. 

În ajunul sărbătorilor de 
iarna Vă urăm un an plin de 
bucuri şi realizări frumoase. 

Cu mult respect, 

Colectivul Centrului 
Naţional de Medicină 
Sportivă “Atletmed” 
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A trecut un an cu aripi frânte peste viaţa noastră, 
am înţeles mai mult sau mai puţin  despre etern, am 
încercat să fi m mai buni și mai pioşi. 

Acum când ultimele zile ale anului sunt pregătite să 
treacă prin clepsidra timpului, iar noul an este aproape 
să-şi deschidă primele fi le albe şi necunoscute – noi 
în pragul Sărbătorilor de iarnă simţim cum liniştea 
coboară ancestral peste noi. Îmbujoraţi de sentimente 
hibernale, când sufl etele noastre trimit atâta dragoste 
spre voi, cu inima deschisă, Vă urăm tot cei mai bun 
în aceste Sfi nte Sărbători de iarnă. Să aveţi parte de 
multă căldură în sufl et şi în casă, bucurie în inimă şi 
multă sănătate. Un An Nou Fericit şi la Mulţi Ani!

Lilia Hagioglo,
preşedintele CS al IMSP SZAMU „Sud”

În noaptea asta s-a născut
În peşteră străină,
Acel prin care-am cunoscut
A cerului lumină. 
În noaptea asta cor ceresc
Cântări alese cântă,
Pe Dumnezeu îl preamăresc
Cu bucurie sfântă.
Ai milă Doamne d-acei
Ce zac acum departe,
Căci dacă nu te-nduri de ei
Se pierd pe veci în noapte.
Primeşte sfi ntele cântări
Ce-aducem azi spre tine,
Ce se-ntrupează între noi
Şi-aduce mântuire.

 

Comitetul Sindical al IMSP Spitalul Raional Teleneşti, aduce sincere mulţumiri Biroului 
Executiv al Sindicatului „Sănătatea”, în special dlui preşedinte, Victor Benu, pentru încurajarea 
şi suportul fi nanciar acordat în scopul procurării costumelor naţionale pentru echipa de tineri 
artiști – activişti din rândurile lucrătorilor medicali.

Grație acordului fi nanciar menționat vom avea posibilitate să transmitem tradițiile și valorile 
naționale urmașilor noștri prin intermediul cântecului și dansului.

Încă odată Vă mulţumim şi credem că vom face faţă ajutorului acordat.

Cu respect,
CS al IMSP Spitalul Raional Telenești

STIMAȚI COLEGI,
Cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și de An Nou primiți din sufl et 

sincere felicitări. Vă dorim sănătate, succese în toate, vise îndrăznețe 
realizări uimitoare, optimism, creativitate, dragoste și căldura inimilor 
Dumneavoastră să vă încălzească „cuibușorul” familiei. Deviza anului 
ce vine să Vă fi e „Trăiește clipa”.

Svetlana Căldare, 
președintele CS al Centrului   

Specializat Municipal pentru Copii 

Opriți ceata de voinici 
Și pocniți vârtos din bici!
Să ne punem pe urat, 
Tara noastră-n lung și-n lat.
Să Vă fi e casa casă,
Purceluș s-aveți pe masă;
Cozonac și vin fi erbinte,
Tot mereu de acu-nainte.
Să fi ți veseli sănătoși 
Și mereu la pungă „groși”,
Păhărelul să-l ciocniți 
Pentru oameni cei iubiți.
La Anul și La Mulți Ani!



MULT STIMAŢI COLEGI ŞI PRIETENI!

Colectivul IMSP Centrul Medicilor de Familie Basarabeasca Vă aduce 
sincere şi calde urări de felicitare cu prilejul Anului Nou – 2013!

E cumpănă dintre ani! Şi să privim cu toţii înapoi cu iertare, înainte cu 
speranţă, în jos cu înţelegere, în sus cu recunoştinţă. Fie ca Iubirea, Înţelepciunea 
să Vă calăuzească paşii în noul an!

La mulţi ani cu bucurie!
Casa casă să vă fi e, 
masa masă să rămie.
Iar în jurul ei să vie
oameni buni de omenie, 
Să v-aducă veselie, 
gînduri bune, Cumpătate 
şi urări de sănătate,
Zile multe şi prospere, 
De la Dumnezeu putere
Și să învingeţi relele, 
Ce vă-ncurcă veţile.
La Anul şi La Mulţi Ani! 
Crăciun fericit!
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Dumnezeu Preasfântul
Colindând pământul
A vrut să nu mai fi e
Potop şi urgie.
El făcu lumină
Blandă şi senină
Şi îşi trimise Fiul
S-alunge pustiul.

Ana Pascal, 
preşedintele CS al Colegiului de Medicină Cahul

Originea colindelor, la fel ca 
la majoritatea popoarelor care au 
păstrat şi transmis din generaţie 
în generaţie datina colindatului, o 
găsim în epoca romană. Cuvântul 
„colinde” a luat naştere din 
latinescul „kalendae” (în traducere 
- „a vesti”), de aici provenind şi 
semnifi caţia de buna-vestire a 
naşterii Mântuitorului.

Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos de Crăciun 
este evenimentul ce a creat o sărbătoare plină de 
bucurie, încărcată cu tradiţii, obiceiuri, cântece şi 
colinde de Crăciun. Oare cum ar arăta sărbătorile 
de Crăciun fără să ascultăm cântece şi colinde, fără 
să împodobim bradul de Crăciun, fără să oferim şi 
fără să primim cadouri de Crăciun. Există colinde 
ce îţi aduc mai aproape atmosfera de Crăciun, 
există colinde care aduc bucurie şi buna dispoziţie.

Cântă alături de cei ce îi iubeşti un colind de Crăciun

Fiul se-ntrupează
Lumea luminează
Fecioara Maria
Naşte pe Mesia.
Dumnezeu Prea Bunul
Ne-a trimis Crăciunul
Cu har şi bucurie
Şi aici la noi să fi e.


