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Acum, când răsfoim ultimele file ale anului 2017, privim în trecut cu 
nostalgie pentru a evalua cele realizate. Anul ce s-a scurs, a dăruit diverse 
momente cu emoții diferite. Reformele din sistem au dezechilibrat activi-
tatea angajaților, aruncându-i în extreme, fie motivându-i să migreze sau să 
devină și mai perseverenți. 

Cel mai important pentru conducerea Federației Sindicale „Sănătatea” din Mol-
dova este promovarea unei atmosfere sociale sănătoase în colective întru oferirea 
posibilităţilor de prosperare a ramurii în care activăm. 

Gândurile noastre sunt îndreptate spre Dumneavoastră, stimați colegi, iar în anul 
ce vine, ne propunem să conjugăm eforturile întru majorarea veniturilor salariale 

ale membrilor de sindicat, apărarea drepturilor și reprezentarea 
intereselor acestora.

În ajunul frumoaselor sărbători de iarnă, fie ca lumi-
na Crăciunului să Vă aducă pace, bucurie, sănătate, 
bunăstare, fericire și împlinirea tuturor dorințelor. 

SĂRBĂTORI FERICITE!

STIMAȚI COLEGI!

Cu deosebit respect, 
din numele Biroului Executiv al 

Federației Sindicale „Sănătatea” 
Aurel POPOVICI, președinte         
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ORGANIZARE STRATEGICĂ ŞI ALTE TACTICI DE SUCCES 

ALE FEDERAŢIEI SINDICALE „SĂNĂTATEA”

Federaţia Sindicală „Sănătatea” 
este unul din cele mai mari centre 
sindicale național-ramurale, atât sub 
aspect numeric, cât şi sub aspect or-
ganizaţional. Cu siguranţă, numărul 
de membri de sindicat contează, dar 
rolul-cheie în mişcarea sindicală îl 
au activiştii sindicali.

Dacă, la prima vedere, lucrurile 
nu stau atât de rău, totuşi, una din 
problemele dureroase ale ramurii 
sănătăţii este emigrarea lucrătorilor 
medicali şi deprofesionalizarea lor. 
La toate nivelurile, inclusiv în colec-
tivele de muncă, se discută despre 
faptul cum să oprim „hemoragia lu-
crătorilor medicali”?

Federaţia ține o evidenţă exactă 
a lucrătorilor din ramură şi a mem-
brilor de sindicat. Este alarmant fap-
tul că avem un trend de descreştere a 
acestor indicatori.

Scopul nostru nu este să oprim 
migraţia, care este un fenomen 
global. Oamenii mereu migrează 
unde sunt mai bine plătiţi, unde 
au condiţii de viaţă mai bune pen-
tru ei şi familiile lor. Scopul nostru 
este să atragem atenţia guvernării 
asupra importanţei sectorului pub-
lic din sănătate în prestarea ser-
viciilor medicale de calitate, asupra 
necesităţii stringente de a majora 
salariile lucrătorilor medicali şi asig-
urarea condiţiilor optime de muncă 
şi de trai pentru aceştia.

Trebuie să conştientizăm faptul 
că toate acestea le putem realiza doar 
fiind organizaţi într-un sindicat put-
ernic. Or, altfel vorbind, este în in-
teresul fiecărui lucrător din ramura 
sănătăţii să fie membru de sindicat, 
ca acesta să devină mai puternic şi să 
poată ajuta pe membrii săi. 

Una din priorităţile de bază ale 
Federaţiei este sporirea încrederii 
în organizaţiile sindicale primare şi 
creșterea credibilităţii liderilor aces-
tora. Dacă strategia pe care o imple-
mentăm prin buna planificare a ac-
tivităţii sindicale este de competenţa 
Federaţiei, tacticile și mijloacele de 
realizare a obiectivelor ţin de munca 
în teren a activiştilor sindicali.

Pe lângă efectele distructive ale 
migraţiei, suntem alarmaţi şi de 
creşterea vârstei medii a lucrătorilor 
din sănătate. Deci, trebuie să avem în 
vizor sensibilizarea şi recrutarea tin-
erilor în ramură şi în sindicat. Impli-
carea tinerilor este garanţia zilei de 
mâine, a bunei funcționări a ramurii 
sănătății și a Federației „Sănătatea”.

Federaţia militează pentru iden-
tificarea numitorului comun dintre 
administraţie şi organizaţia sindi-
cală primară. Apreciem corecti-
tudinea managerilor din sănătate 
vizând neamestecul în activitatea 
sindicală, faptul că nu îngrădesc 
dreptul lucrătorilor la asociere în 
sindicat, inclusiv comunicarea reală 
sub toate aspectele vizând raporturi-
le de muncă și sociale.

Apreciem foarte mult efor-
turile comune ale administraţiilor 
unităţilor medico-sanitare şi ale ac-
tiviştilor sindicali pentru obținerea 
rezultatelor bune ale instituțiilor în 
general și ale lucrătorilor în particular.

Este evident că realităţile încon-
jurătoare duc la pierderea încrederii, 
care trebuie combătută prin pro-
movarea exemplelor de bune practici.

Drept exemplu de bună prac-
tică poate servi demararea negoci-
erilor asupra proiectului Convenţiei 

colective (nivel de ramură) pe anii 
2018-2021 între Federaţia Sindicală 
„Sănătatea”, Ministerul Sănătăţii, 
Muncii şi Protecţiei Sociale şi Compa-
nia Naţională de Asigurări Medicale.

Unul din scopurile proiectului 
Convenției este asigurarea locurilor 
de muncă durabile pentru lucrătorii 
membri de sindicat din ramura 
sănătăţii.

Pentru realizarea practică a celor 
propuse avem nevoie, după cum am 
mai menţionat, de susţinerea fiecărui 
lucrător din ramura sănătăţii. De 
aceea, pledăm pentru o comunicare 
constructivă între liderii de sindicat 
şi lucrători. Cea mai bună cale de a 
vedea ce vor oamenii cu adevărat 
este comunicarea cu ei. Trebuie să 
fim atenţi la ştirile false, să vorbim 
doar faţă în faţă cu oamenii, pentru 
a construi încrederea în Sindicatul 
pe care îl reprezentăm.

Totodată, este necesar să conş-
tientizăm că trebuie să fim sinceri 
cu cei pe care îi avem ca membri 
de sindicat ori cu lucrătorii pe care 
dorim să-i recrutăm, prin a le spune 
ce putem şi ce nu este în puterea 
noastră de a face pentru ei. Lucrătorii 
trebuie implicaţi în toate activităţile 
care se desfăşoară în colectivele de 
muncă, mai ales când se negociază 
un contract colectiv de muncă. 

Trebuie să-i tratăm cu o deose-
bită atenţie pe noii angajaţi. Este mai 
uşor să recrutezi o persoană nou 
angajată decât un salariat sceptic la 
adresa sindicatului. Or, lucrătorii se 
alătură unui sindicat dacă ei cred că 
se poate schimba situaţia lor în bine.

Stimați colegi, oamenii care se 
aseamănă se raliază şi devin uniţi. 
Un sindicat cu membri mulţi şi ac-
tivi înseamnă un sindicat puternic, 
care în consecinţă devine un sindi-
cat influent, agreat şi de factorii de 
decizie.

Igor ZUBCU, 
vicepreședinte, Federația 

Sindicală „Sănătatea”
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EDUCAȚIA ESTE PROPRIE ORICĂREI VÂRSTE
Comitetul sindical al angajaților Universității de Stat 

de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF)
din cadrul Federației Sindicale „Sănătatea ” este o orga-
nizație funcțională cu o bună organizare și realizări în 
timp. Format din cadre didactice, personal administrativ 

și auxiliar din cadrul Universității, Comitetul sindical este 
mereu gata de a fi în centrul evenimentelor, de a răspunde 
tuturor apelurilor și a apăra drepturile și reprezenta in-
teresele salariaților. Sindicaliștii Universității organizează 
activități foarte diverse, fiind implicați activ în toate do-
meniile de activitate din cadrul Universității, atât în plan 
didactic, cât și de soluționare a diverselor probleme ale 
angajaților, membri de sindicat. Luând în considerare 
condițiile democratizării societății, necesitățile accelerării 
vectorului european al republicii, necesitățile apropierii 
de legislația europeană, zi de zi se modifică și se com-
pletează unele acte legislative privind muncă angajaților, 
drepturile și condițiile de muncă ale acestora.

Comitetul sindical al colaboratorilor Universită-
ții, este în continuă evoluție și schimbări ascensionale. 
Astfel, consolidarea acestei echipe este absolut utilă și 
necesară, scopul fiind reprezentarea intereselor și apăra-
rea drepturilor angajaților. Dar, pentru aceasta sunt ne-
cesare acumularea noilor cunoștințe și practici, care nu 
pot fi realizate decât cu suportul Federației „Sănătatea ”.

Astfel, în acest an, cu susținerea Federației „Sănă-
tatea”, colaboratorii USMF „Nicolae Testemițanu” au 
participat la seminarul de instruire a activului sindical 
pentru a-și forma competențe în domeniul dreptului 
muncii și negocierilor colective. Sub egida formatorilor 
competenți, membrii Comitetului sindical au acumulat 
abilități în domeniul comunicării și liderismului, lucruri 
foarte importante, în special, la negocierea Contractului 

colectiv de muncă (CCM) și aplanarea conflictelor de 
muncă în colectiv.

Pe parcursul seminarului participanții au acumulat 
cunoștințe privid drepturile salariaților în contextul refor-
melor în sistemul de sănătate din țară, avândul în calitate 

de formator pe președintele Federației, dl Aurel Popovici.
Concomitent, cu susținerea șefului Departamentului 

juridic al Confederației Naționale a Sindicatelor din Mol-
dova, dl Ion Preguza, s-au discutat cele mai recente modi-
ficări și completări la Codul muncii, precum și drepturile, 
obligațiunile și responsabilitățile în domeniul raporturilor 
de muncă prin prisma parteneriatului social.

Formatorul Vitalie Gribenco, care este și vicepreșe-
dinte al Comitetului sindical al angajaților, a prezentat 
subiectul cu privire la negocierea CCM, nivel de Uni-
versitate, a cărui termen de valabilitate expiră la finele 
anului 2017. Participanții au lucrat în grupuri, mimând 
diverse situații în procesul de negociere a CCM, cât și 
implementarea formelor și metodelor de aplanare a situ-
ațiilor de conflict. Temele discutate au fost reușit combi-
nate cu activități practice, care au cristalizat cunoștințele 
participanților. Toate cunoștințele acumulate vor fi de 
mare folos pe parcursul negocierii CCM, nivel de Uni-
versitate.

Participanții au adus sincere mulțumiri Biroului 
Executiv al Federației Sindicale „Sănătatea”, în persoana 
dlui Aurel Popovici, președinte; dnei Ana Cazacu, con-
tabil-șef; și dnei Alexandra Vîrlan, consilier, pentru su-
portul acordat în organizarea acestui seminar educațio-
nal-informativ, și sperăm că dezvoltarea acestor abilități 
va contribui în activitatea sindicală cotidiană.

Sergiu BERLIBA, președintele CS al angajaților 
USMF „Nicolae Testemițanu”
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EDUCAȚIA PILONUL DE BAZĂ AL 
ACTIVITĂȚII SINDICALE

Formarea sindicală este o parte esențială a activității 
sindicatelor. Rolul ei este deosebit de important în condițiile 
schimbărilor majore și cerințelor social-economice și 

politice, situațiilor dificile noi care necesită competență și 
profesionalism din partea liderilor și activului sindical.

Educația sindicală este un obiectiv de bază al Fed-
erației Sindicale „Sănătatea” din Moldova, care are un 
rol esențial în dezvoltarea și modernizarea mișcării 
sindicale. Importanța educației sindicale sporește în 
condițiile schimbărilor în societate, însoțite de reforme, 
crize sociale și economice.

Anul acesta, Federația Sindicală „Sănătatea” din Mol-
dova, având drept scop formarea și dezvoltarea compe-
tențelor necesare în lucrul cu adulții pentru desfășurarea 
activităților de formare sindicală, a dat startul Proiectu-
lui educațional „Formare de formatori”. În acest context, 
a fost selectat un grup de sindicaliști, care vor fi instru-
iți în cadrul proiectului menționat, pentru a-și dezvolta 
calitatea sa de formator și abilitatea de a elabora strategii 
de formare. La final, ei vor trebui să fie capabili să pregă-
tească, să efectueze, să evalueze şi să promoveze activi-
tatea de formare pe diferite domenii de activitate sindi-
cală; să posede cunoştinţe şi abilităţi de a folosi o gamă 
variată de metode interactive de instruire şi de implicare 
a participanţilor; să poată selecta procedurile de lucru şi 
să elaboreze programe de formare; să posede abilităţi de 
prezentare şi comunicare în grup. 

Pe parcursul Programului participanții vor fi ghidați să-
și selecteze o temă sindicală, pentru ca ulterior să o studieze 
și să creeze un portofoliu al formatorului sindical.

La finele Proiectului „Formare de formatori” partic-
ipanții vor obţine un Certificat al Institutului Muncii, 
recunoscut la nivel naţional.

Menționăm, că inițierea Proiectului a avut loc odată 
cu organizarea primei sesiuni, cu genericul „Rolul form-
atorului în promovarea educației sindicale și formarea 
continuă a adulților”.

 Președintele Federației Sindicale „Sănătatea” din 
Moldova, dl Aurel Popovici, a dat startul Proiectului, 
menționând importanța instruirii liderilor în domeniul 

educației sindicale și despre impactul activității acestora 
la nivel de organizații sindicale primare.

Directorul general al Institutului Muncii, dl Sergiu 
Stanciu, a subliniat necesitatea informării și instruirii 
liderilor de sindicat, devenind astfel mai puternici.

Lideri și activiști sindicali, doritori de a deveni form-
atori sindicali calificați, capabili să conceapă și să des-
fășoare cursuri practice de instruire de o înaltă calitate 
pentru activul sindical de diferite niveluri, au început 
formarea sa în calitate de formatori sindicali.

Prima sesiune a durat trei zile, având următoarele 
obiective: cunoașterea particularităților de manifestare 
și de învățare ale cursanților adulți; identificarea rolului 
și funcțiilor educației sindicale; familiarizarea cu politi-
ca Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova 
și a Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova în do-
meniul formării sindicale și profesionale; identificarea 
specificului educației sindicale; comunicarea eficientă 
cu cursanții sau cu alte persoane implicate în realizarea 
programelor de formare.

În cadrul sesiunii cursanții au discutat temele cu 
privire la: Tactica sindicatelor în contextul ultimelor 
modificări și completări în legislația muncii; Principiile 
și legalitățile învățării adulților; Motivațiile și barierele 
învățării în vârstele adulților; Educația sindicală la niv-
el de sistem și proces-prezentare succintă și feed-back; 
Sistemul asigurărilor sociale; Stiluri de învățare; Comu-
nicarea interpersonală; Formatorul sindical; Instruirea 
în grupuri mici.

Cursanții urmează să continue studiile participând, 
la următoarele trei sesiuni.

Alexandra Vîrlan, 
consilier, Federația Sindicală „Sănătatea” 
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CONSILIUL RAIONAL IALOVENI AL FEDERAȚIEI 

SINDICALE „SĂNĂTATEA” DIN MOLDOVA – INFORMEAZĂ 
MEMBRII DE SINDICAT

La 27 noiembrie, curent, sindica-
liștii, șefii de secţii, directorii insti-
tuţiilor medico-sanitare publice din 
raionul Ialoveni au participant la o 
întrunire cu conducerea Federaţiei 
Sindicale „Sănătatea” din Moldova.

Iniţiatorul și organizatorul eve-
nimentului a fost dna Natalia Co-
lodrivschi, președintele Comitetu-
lui sindical al IMSP Spitalul raional 
Ialoveni și vicepreședintele Consi-
liului raional Ialoveni al Federaţi-
ei Sindicale „Sănătatea”, ca impact 
al îngrijorării mai multor membri 
de sindicat la modificările și com-
pletările unor articole ale Codului 
muncii, adoptat recent prin Legea 
Republicii Moldova nr.188 din 21 
septembrie 2017.

Dna Colodrivschi a deschis șe-
dința prin o scurtă trecere în revistă 
a efectivului sindical. Dumneaei a 
menţionat că din numărul total de 
angajaţi al instituţiilor medico-sa-
nitare publice din raion (675) 86,5% 
sunt membri de sindicat, dintre care 
femei – 73,6%. Numărul total de sa-
lariaţi de vârstă pensionară este de 
218, sau 32,3%.

Reprezentanții Federației Sindi-
cale „Sănătatea”, dl Igor Zubcu, vi-
cepreședinte şi dna Alexandra Vîr-
lan, consilier au demonstrat și au 
vorbit despre activitatea sindicatu-
lui de ramură, în domeniul apărării 
drepturilor membrilor de sindicat, 
precum și rolul pe care l-au avut în 
cadrul negocierilor modificărilor și 
completărilor la Codul Muncii. Cu 
regret, nu toate propunerile înainta-
te de către Confederaţia Națională a 
Sindicatelor din Moldova au fost lu-
ate în calcul. 

Publicul s-a arătat foarte interesat 
și uimit de modificările și completă-
rile referitoare la prevederile art.87 
alin. 1 în care este stipulat că concedi-
erea  salariaţilor membri de sindicat 
se admite doar numai cu consultarea 

prealabilă a organului (organizatoru-
lui) sindical din unitate.

Dl Igor Zubcu a menţionat că 
chiar și în astfel de redacţie anga-
jatorului îi va fi foarte greu să con-
cedieze un membru de sindicat al 
Federației „Sănătatea” fără acordul 
prealabil al organizaţiei sindicale. 
Cel mai important document, care 
vine în apărarea doar a membrilor 
de sindicat, este şi va fi Contractul 
colectiv de muncă. Acum, când 
termenul de valabilitate a actualelor 
contracte expiră, urmează să nego-
ciem foarte atent cu administraţia 
prevederile noilor contracte pentru 
următorii 4 ani.

Dl Tudor Vasiliţa, președintele 
Consiliului raional Ialoveni al Fede-
raţiei Sindicale „Sănătatea” a men-
ționat, că până-n prezent în toate 
instituţiile medico-sanitare publice 
din raion nu au fost cazuri de neîn-
țelegere între organizaţiile sindicale 
și administraţie. Toate problemele 
abordate în comun, inclusiv și cele cu 
privire la concedierea membrilor de 
sindicat, au fost soluționate pozitiv, 
ajungându-se la un consens, în spe-

cial în folosul membrilor de sindicat. 
Cu toate acestea, dl Vasiliţa a făcut 

un apel către membrii de sindicat ca 
pe parcursul activităţii aceștia să nu 
dea motiv administraţiei pentru a fi 
concediaţi: să respecte disciplina de 
muncă, să activeze dând dovadă de 
profesionalism înalt, să respecte prin-
cipiile de etică în comunicarea: me-
dic-pacient, medic-medic, medic-re-
prezentanţii administraţiei. Numai în 
așa fel angajații, membri de sindicat 
au garanţii mai mari de a fi protejaţi 
de către Comitetul sindical.

Directorul IMSP Spitalul raion-
al Ialoveni, dl Mihai Cotovan, a 
fost de acord cu cele menţionate şi 
a dat asigurări că nu este cazul să 
se facă îngrijorări pe motivul unor 
potenţiale concedieri în masă a per-
soanelor de vârstă pensionară şi că 
fiecare concediere va avea loc doar 
ţinându-se cont de părerea Comitet-
ului sindical.

Tudor VASILIȚA, președintele 
Consiliului raional Ialoveni al 

Federației Sindicale „Sănătatea” 
din Moldova
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CENTRUL NAȚIONAL DE MEDICINĂ SPORTIVĂ 

„ATLETMED” – 70 ANI DE LA FONDARE
Centrul Naţional de 

Medicină Sportivă „At-
letmed” este unica in-
stituţie performantă în do-
meniul medicinii sportive 
din Republica Moldova.

Reţeaua de medicină 
sportivă în Republica 
Moldova îşi are începutul 
în anul 1947, la data de 20 
octombrie, când prin ordi-
nul Ministerului Sănătăţii, 
a fost creat Centrul re-
publican de cultură fizică 
medicală. 

La 27 septembrie 1951, 
prin ordinul Ministerului 
Sănătăţii, Centrul republi-
can de cultură fizică med-
icală a fost reorganizat în 
Dispensarul republican 
medical-sportiv. 

Mai târziu, în anul 
1999, la 1 octombrie, 
prin ordinul Ministerului 
Sănătăţii a fost creat Cen-
trul Naţional de Medicină 
Sportivă „Atletmed”.

Medicina sportivă – 
este combinația armonio-
asă a teoriei şi practicii care 
contribuie la prevenirea 

traumatismelor şi îmbol-
năvirilor, constituie un 
suport obiectiv și ştiinţif-
ic de performanţe spor-
tive, în scopul păstrării 
bunăstării fizice şi mintale 

a sportivilor. Concomitent, 
efectuează testarea medi-
co-sportivă a sportivilor de 
înaltă performanţă, mem-
bri ai Loturilor naţional-ol-
impice şi para-olimpice, 
evaluând capacitatea de 
efort aerob şi anaerob prin 
metode performante. Toto-
dată, monitorizează atât 
procesul de antrenament 
cu aplicarea medicaţiei 
susţinătoare de efort şi de 
refacere, cât şi recuperarea 
sănătăţii sportivilor bolna-
vi sau traumatizaţi.

Centrul „Atletmed” 
rămâne în continuare 
Centrul metodic şi or-
ganizatoric de bază din 
republică, continuându-şi 
activitatea prin pregătirea 
materialelor metodice în 
domeniul medicinii spor-
tive, organizarea şedinţe-
lor medicilor sportivi din 

ţară și desfășurarea con-
ferinţelor științifico-prac-
tice în domeniu.

Din anul 2010 și până-n 
prezent, Centrul Naţion-
al de Medicină Sportivă 

„Atletmed” a organizat 5 
conferinţe ştiinţifico-prac-
tice în domeniul medici-
nii sportive şi reabilitării 
medicale, cu participarea 
delegaților de nivel inter-
național. 

În 2012, a fost organ-
izată Conferinţa inter-
naţională cu genericul 
„Medicina sportivă – cli-
nica omului sănătos”.

În anul 2014, a fost 
desfășurată Conferinţa şti-
inţifico-practică cu generi-
cul: „Actualităţi în reabili-
tarea medicală şi medicina 
sportivă”.

În 2015 – Conferinţa 
ştiinţifico-practică cu 
participarea comunității 
internaţionale, cu temat-
ica: „Medicina sportivă: 
provocări şi perspective”.

În 2016, a avut loc Con-
ferinţa ştiinţifico-practică 

cu participarea reprez-
entaților de nivel inter-
naţional, cu genericul: 
„Reabilitarea medicală şi 
medicina sportivă: inter-
acţiuni teoretico-practice”.

În 2017, a fost or-
ganizată Conferința in-
ternațională consacrată 
aniversării a 70 ani de la 
înființarea serviciului de 
medicină sportivă în Re-
publica Moldova. 

Aducem cele mai sin-
cere mulțumiri tuturor 
pentru înțelegere, încura-
jare, susținere atât finan-
ciară, cât și morală. 

Menționăm că Com-
itetul sindical al Centrului 
„Atletmed” este onorat de 
către Federația Sindicală 
„Sănătatea” prin susținere, 
implicare și participare la 
activitățile organizate. 

Colectivul Centrului se 
simte în siguranță atunci 
când este reprezentat de 
către Federația „Sănăta-
tea”, în persoanele dlui 
Aurel Popovici, dlui Igor 
Zubcu, dnei Ana Cazacu, 
dlui Victor Benu, dlui Ion 
Cucu, dlui Mihail Dutca, 
dnei Alexandra Vîrlan, 
dnei Lucia Sinica, dnei Ta-
tiana Gîrbu. 

În ajunul sărbătorilor 
de iarna Vă urăm multă 
sănătate, bucurie de la cei 
dragi, voie bună. Fie ca 
dăruirea de sine, înțelep-
ciunea și bunătatea su-
fletească să Vă însoțească 
mereu. 

LA MULȚI ANI!

Colectivul Centrului 
Naţional de Medicină 

Sportivă „Atletmed”
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COLEGIUL DE MEDICINĂ UNGHENI – 

UN PĂTRAT DE SECOL DE ACTIVITATE 
O aromă de toamnă, 

împletită din toate 
bogăţiile acestui anotimp, 
se răspândeşte de peste tot. 
Din copacii toamnei se de-
sprind frunze multicolore, 
ce se rotesc alene ca nişte 
fluturaşi prin văzduhul au-
riu, ca apoi să cadă alene la 
pământ, aliniindu-se la ce-
lelalte surate într-un covor 
multicolor. Soarele, ce a 
răsărit în toată splendoar-
ea lui, a dăruit razele bo-
gate de lumină în tabloul 
acestei zile de 20 octom-
brie 2017 şi a făcut-o mai 
luminoasă, mai minunată 
şi mai memorabilă.

Anume la mijloc 
de brumărel, an de an, 
tradiţional, se marchează 
ziua inaugurării Colegiu-
lui de Medicină Ungheni. 
Anul 2017, este unul ju-
biliar în viaţa şi activitatea 
Colegiului, an înscris pe 
răbojul timpului cu litere 
de aur, căci va intra în is-
torie la vârsta tinereţii - un 
pătrar de veac.

Colegiul a îmbrăcat 
straie de sărbătoare pen-
tru a întâlni oaspeţii de 
onoare şi invitaţii sosiţi 
de pretutindeni: reprezen-

tanții Federaţiei Sindicale 
„Sănătatea”, Cabinetului 
metodic al Ministerului 
Sănătăţii, Muncii şi Pro-
tecţiei Sociale, Direcţiei 
Generale de Învăţământ 
Ungheni, Consiliului 
raional, Primăriei mu-
nicipiului Ungheni, Co-
legiilor de medicină din 
republică, Şcolii post-
liceale „Gr. Ghica-Vodă” 
din Iaşi, conducătorii in-
stituţiilor medicale din 
oraş, veteranii corpului di-
dactic al Colegiului, absol-
venţii instituţiei, părinţii şi 
elevii.

Întâlniri... Flori, multe 
flori... Cadouri... Zâmbete 
fericite... Amintiri plăcute...

La această aniversare 
într-un număr mare au fost 
adresate mesaje de felici-
tare, s-au înmânat diplome 
de merit cadrelor didactice 
şi personalului auxiliar 
din instituţie. Directorul 
Colegiului de Medicină 
Ungheni, dna Valentina 
Ţîţu, a felicitat întregul 
colectiv pentru merite 
deosebite în pregătirea 
asistenţilor medicali, pen-
tru devotament, abnegaţie 
și dăruire profesională. 

S-au rostit cuvinte calde de 
mulțumire la adresa vet-
eranilor corpului didactic, 
care şi-au adus un aport 
deosebit în istoria acestei 
instituţii şi au lăsat o păr-
ticică din sufletul lor. Sem-
inţele binelui semănate 
de ei, au încolţit în inima 
fiecărui absolvent şi se 
manifestă zi de zi în activ-
itatea lor de muncă spre 
alinarea suferinţei umane.

Federaţia Sindicală 
„Sănătatea” a menţionat 
liderii, activiştii și membrii 
de sindicat pentru activ-
itate prosperă, inclusiv şi 
activitatea domnului Vale-
riu Jardan, care timp de 22 

ani a condus cu devota-
ment instituţia şi a con-
tribuit activ la dezvoltarea 
activităţii sindicale.

A înfrumuseţat săr-
bătoarea concertul aniver-
sar pregătit cu mare dra-
goste, unde tinerele talente 
din instituţie, printr-un 
bogat program artistic, 
au prezentat cu măiestrie 
dansuri, cântece, recital de 
poezii. Apogeul program-
ului artistic a fost corul de 
băieţi, care a ridicat dis-
poziţia oaspeţilor şi a tutu-
ror celor prezenţi în sală. 
A domnit permanent o at-
mosferă de voie bună, iar 
aplauzele spectatorilor îi 
încurajau pe tinerii artişti. 
Aceste clipe de neuitat vor 
rămâne înscrise în calen-
darul evenimentelor re-
marcabile, dar şi în inimile 
celor, ce au participat la 
memorarea celor 25 ani de 
activitate a instituţiei.

Aurelia BOGRUG, 
președintele CS al 

profesorilor Colegiului 
de Medicină Ungheni
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„URMAȘII LUI TESTEMIȚANU”

TRATEAZĂ ȘI CU UMOR DE CALITATE
An de an, Comitetul sindical 

studențesc al Universității de Stat 
de Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemițanu” (USMF), în colabo-
rare cu administrația Universității, 
organizează TVC universitar, la care 
participă cei mai ingenioși tineri 
mediciniști. 

În acest an, pentru a ieși din ti-
pare, a fost creat un nou eveniment  
„TVC – ediție specială: Urmașii lui 
Testemițanu”.

Astfel acesta, la 16 noiembrie, 
în incinta Palatului Republicii, în 
premieră, s-au întâlnit cei mai buni 
dintre cei mai buni TVC-iști ai 
USMF „Nicolae Testemițanu”. Acest 
eveniment inedit a întrunit toate 
generațiile pe o singură scenă: stu-
denții anilor I-III, cei din anii IV-VI, 
medicii rezidenți „7Up”, și vedetele 
serii „Zebra-show”.

Această ediție a TVC-ului 
mediciniștilor a fost dedicată dis-
tinsului savant și profesor Nicolae 
Testemițanu, pe care-l omagiem în 
acest an. 

Participanții au avut de prezentat 
trei probe: Prezentarea, Biatlon mu-
zical și Tema pentru acasă. Pe lângă 
glumele în adresa politicienilor din 
Republica Moldova, mediciniștii 
au abordat tradițiile moldovenilor, 
fenomenul migrației, corupției și 

sărăciei, prostia omenească, comu-
nicarea medic-pacient și, nu în ul-
timul rând, viața studențească.

Administrația Universității a 
oferit echipelor cadouri simbolice 
– cub de cristal cu chipul lui Nico-
lae Testemițanu, iar tuturor partici-
panților câte un stick, marca USMF 
„Nicolae Testemițanu”. La rândul ei, 
Asociația Studenților și Rezidenților 
în Medicină a apreciat talentul 
mediciniștilor cu trofee și medalii 
simbolice „Urmașii lui Testemițanu”. 

Studenții USMF au demonstrat 
că prin tinerețe, veselie și curaj 
pot aduce elogiu anului „Nicolae 
Testemițanu”.

Seara a fost condimentată cu 
satiră, ironie, sarcasm, glume pe ton 

serios sau mai puțin, cu cântece și 
scenete în care oricine s-ar fi putut 
regăsi pe sine. 

Desigur ar trebui de mențion-
at solista selecționatei I-III, Galina 
Panuș, protagonista scenetei patrio-
tice a selecționatei IV-VI și măiestria 
echipei „7UP”, care au sărbătorit cea 
de-a 10-a prestație în scena TVC-ul-
ui.

Fiecare echipă a demonstrat că 
nu în zădar poartă titlul de cea mai 
veselă, tânără și curajoasă, însă pen-
tru efortul depus, norocul le-a surâs 
celor din anii I-III, motiv pentru 
care le aducem cele mai sincere fe-
licitări și urări de bine.

Cum am menționat, selecționata 
anilor I-III a câștigat marele trofeu 
al TVC-ului intra-universitar cu ge-
nericul „Urmașii lui Testemițanu”. 
Echipa campionilor 2017, care a 
câștigat cu scorul de 12 puncte, a 
fost constituită din membrii echi-
pelor „MRS”, studenți în anul III la 
Facultatea de Stomatologie, și „Sweet 
Dreams”, anul I-II la Facultatea de 
Medicină nr.1. Pe locul secund s-a 
clasat selecționata rezidenților, echi-
pa „7Up”, cu 11,1 puncte, campioni 
TVC în anii 2013-2014, iar pe cel de-
al treilea loc s-a poziționat selecțio-
nata anilor IV-VI, cu 10,1 puncte, 
compusă din echipa „Uzzi”, studenți 
în anul IV, „Hot Doc”, studenți în 
anul V, dubli campioni TVC 2015-
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REVELAŢII SUFLETEŞTI
ÎN SÂNUL NATURII ŞI ÎN SĂLILE DE CONCERTE

În anul ce s-a scurs, Comitetul sindical al IMSP In-
stitutul de Medicină Urgentă a desfăşurat activități cul-
tural-artistice care trec de tiparele 
obişnuitului.

Activul sindical din cadrul Insti-
tutului de Medicină Urgentă a or-
ganizat vizite uimitoare ale locurilor 
turistice remarcabile şi de interes din 
Republica Moldova şi România, prin-
tre care se enumeră popasurile de la 
mănăstirile rupestre Saharna şi Ţi-
pova din raionul Rezina, mănăstirile 
voievodale Hâncu, Căpriana, Con-
driţa şi Suruceni din raionul Străşeni, 
mănăstirile Văratec şi Neamţ, cetatea 
Neamţ, Zimbrăria Dragoş Vodă şi 
Casa Memorială „Ion Creangă” din 
judeţul Iaşi (România), locaşurile 
sfinte Frumoasa, Răciula, Hârbovăţ 
şi Hârjăuca din raionul Călăraşi, ce-
tatea Sorocii, mănăstirea Cosăuţi şi 
Lumânarea recunoştinţei din raionul 
Soroca. În agenda de vizită a pelerinilor a figurat şi Cat-
edrala Metropolitană Sf. Cuvioasa Parascheva, ocroti-
toarea Moldovei, care îndeplineşte dorinţele şoptite. Pre-
tutindeni, monumentele naturale cu o valoare de unicat, 
pictate parcă de o mână nevăzută în jurul obiectelor de 
cult, ne-au lăsat fără cuvinte. Menţionăm că totul a fost 
organizat la cel mai înalt nivel.

În perioada de referinţă, liderii, activiştii și membrii 
de sindicat au avut parte după tura de gardă de invitaţii 
la cele mai splendide spectacole teatrale şi concerte, 
jucate pe scenele Teatrului Naţional de Operă şi Balet 
„Maria Bieşu”, Teatrului Republican „Luceafărul”, Tea-

trului Dramatic Rus de Stat „A.P. Cehov”, Filarmonicii 
de Stat „Serghei Lunchevici”.

Jocul inspirat al actorilor şi interpreţilor, măiestria 
regizorală şi scenografică au întrecut aşteptările specta-
torilor.

O altă latură a activității sindicale este sportul. Am-
atorii sportului şi culturii fizice al Institutului au excelat 
în fiecare an la Spartachiade, participând la toate probe-
le. Pe parcursul întregului an, iubitorii voleiului (femei, 
bărbaţi) şi fotbalului fac antrenamente, joacă şi participă 
la diferite competiţii.

Corneliu CHEABURU, președintele CS al 
Institutului de Medicină Urgentă

2016, „Blend ah Med”, anul IV, „Sun-
ny People”, anul VI, Sănătate publică, 
de la facultățile de Medicină și Stom-
atologie.

La final, doctoranzii de la „Ze-
bra Show” au demonstrat un mas-
ter-class excepțional, ținând sala în-
tr-un hohot continuu, ca rezultat al 
glumelor pline de savoare și culoare.

Prestanța mediciniștilor a fost 
apreciată de un juriu select, în com-
ponența: profesorului universitar dl 
Victor Botnaru, șeful Disciplinei de 
pneumologie și alergologie, președ-
inte, dl Andrei Romancenco, directo-

rul Centrului Universitar de Simulare 
în Instruirea Medicală, dna Silvia Ci-
ubrei, șefa Departamentului Comu-
nicare și Relații Publice (DCRP), dl 
Leonid Gorceac, specialist în DCRP, 
dl Victor Șchiopu, directorul Cam-
pusului studențesc, dl Gheorghe Bîl-
ici, renumit epigramist și dna Ana 
Chicu, manager, compania „Enter”. 
Aceștia au dat dovadă de obiectivitate 
în notare, de originalitate în felic-
itările adresate tuturor participanților 
și nu în ultimul rând de ingeniozitate, 
fiindcă anul acesta, pentru ei a fost 
introdusă o regulă mai specială,  fie-

care a trebuit să ofere un dar simbolic 
celui mai bun TVC-ist. 

Comitetul sindical studențesc 
al USMF „Nicolae Testemițanu” în 
colaborare cu administrația Uni-
verstității protejează drepturile și 
reprezintă interesele studenților și a 
rezidenților mediciniști din Repub-
lica Moldova, participă la integrarea 
socială a acestora și îi încurajează în 
diverse activități.

Gheorghe BURUIANĂ,
președintele CS studențesc al 

USMF „Nicolae Testemițanu”
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TOAMNA SE NUMĂRĂ BOBOCII...

Este o zicală frumoasă în popor 
„Toamna se numără bobocii”. Însă, 
pentru Colegiul de medicină  Or-
hei, anume în toamna anului 2017, 
au venit foști bobocei-absolvenți ai 
Colegiului, pentru a sărbători, îm-
preună cu cadrele didactice și actu-
alii elevi, frumosul jubileu - 70 ani 
de activitate.

Colegiul de medicină Orhei este 
o şcoală a vieţii pentru zeci de gener-
aţii de asistenţi medicali, care stau la 
straja sănătăţii populaţiei în întreaga 
ţară. Mulţi dintre ei sunt, astăzi, doc-
tori cu renume, succesele multora 
fiind cunoscute departe de hotarele 
Moldovei.

Actualmente, în Colegiu învaţă 
514 studenţi, veniţi din întreaga ţară. 
Instituţia dispune de săli de clasă 
bine amenajate, cabinete şi labora-
toare dotate cu aparataj modern. Ex-
istă o sală de calculatoare şi o bibli-
otecă mare, iar cele două cămine ale 
Colegiului asigură locuri de cazare 
pentru toţi studenţii, care acum şi-ar 
mai dori doar un teren de sport şi o 
cantină.  

La festivitatea de aniversare, 
reprezentanţii autorităţilor publice 
locale au înmânat diplome şi premii 
băneşti mai multor profesori din 
cadrul Colegiului. 

Directorul Colegiului, dl Oleg 
Caminschi , a menţionat: „Colegiul 
de medicină Orhei este o instituţie 

cu tradiţii, cu mare pondere la niv-
el naţional şi internaţional. În viaţa 

fiecărui om, vârsta de 70 ani în-
seamnă realizări”. 

Cu un cuvânt de felicitate a 
venit președintele Federației Sindi-
cale „Sănătatea”, dl Aurel Popovici. 
S-au menționat succesele și perfor-
manțele cadrelor didactice și ad-
ministrației Colegiului de medicină 
Orhei. Au fost premiați foștii direc-
tori, directori-adjuncți și veterani ai 
mișcării sindicale. 

În toţi cei 70 ani de activi-
tate, Colegiul de medicină Orhei a 
pregătit peste 11000 de specialişti. 
Pe parcursul acestor ani în cadrul 
Colegiului s-a creat o întreagă cul-
tură de organizare și desfășurare a 
concursurilor școlare, olimpiadelor, 

lucrului creativ, practicarea sportu-
lui. Profesorii ghidează activitatea 

elevilor, îi încurajează, le dezvoltă 
talentul, oferindu-le și un anumit 
grad de independență și individu-
alitate. Cu devotament și înțelegere 
se depune efort asupra modelării 
unei personalități deschise, apte să 
se integreze în societate. Majoritatea 
elevilor posedă capacități și abilități 
deosebite, dar, totodată, sunt harn-
ici, insistenți și originali. Ei reușesc 
să capete experiență pozitivă, se 
atașează și mai mult de Alma Ma-
ter, devin personalități, contribuie la 
menținerea faimei Colegiului, torc 
firul, care asigură continuitatea gen-
erațiilor de elevi.

Astăzi, pe potecele toamnei am 
ajuns la acest frumos jubileu și, 
făcând niște totaluri, putem constata 
că am  realizat multe lucruri bune. 
În viața unui om cifra 70 înseamnă 
un destin împlinit, un răboj al real-
izărilor, însă pentru o instituție de 
învățământ, această cifră este sem-
nul tinereții veșnice, al speranțelor, 
al izbânzilor.

Cu ocazia jubileului vin cu sin-
cere urări de bine pentru toți elevii 
de ieri și de azi, pentru toți colabora-
torii Colegiului de medicină Orhei.

Succese mari în activitate, noi re-
alizări și forțe intelectuale!

Ecaterina LEȘAN, 
președintele CS al profesorilor al 

Colegiului de medicină Orhei
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INFORMAREA TINERILOR SINDICALIŞTI 

PRIN PRISMA ACTIVITĂȚILOR EDUCAȚIONALE
La 29 noiembrie, curent, în incinta Colegiului de 

medicină Bălți s-a desfăşurat seminarul instructiv-in-
formativ cu tema: „Tinerii în sindicate: azi – elev, mâine 
– tânăr specialist”, la care au participat tineri sindicalişti 
din cadrul colegiilor de medicină din întreaga republică.

Drepturile şi garanţiile salariatului la locul de muncă, 
soluţionarea problemelor legislative, dar şi alte infor-
maţii utile despre activitatea sindicatelor au fost temele 
discutate pe parcursul întâlnirii menționate.

Evenimentul a fost organizat de către Consiliul mu-
nicipal Bălţi al Federaţiei Sindicale „Sănătatea”, preşed-
inte, dna Stella Gorea, în colaborare cu administraţia Co-
legiului de medicină Bălți, director, dl Andrei Sochirca; 
Comitetul sindical al angajaţilor Colegiului, preşedinte, 
dna Ana Iscolnîi; Comitetul sindical al elevilor Colegi-
ului, preşedinte, dra Vlada Stici, cu participarea şefului 
Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a 

Sindicatelor din Moldova, dl Ion Preguza şi consilierului 
Federaţiei „Sănătatea”, dna Alexandra Vîrlan.

În cadrul seminarului, tinerii au avut posibilitatea 
să prezinte exemple de bune practici din activitatea or-
ganizaţiilor sindicale pe care le reprezintă: Colegiile de 

medicină din Bălţi, Orhei, Chişinău şi Ungheni. 
Concomitent, ei au discutat despre importanţa 
şi rolul tinerilor în sindicate, care sunt beneficii-
le şi oportunităţile de a fi implicat în activitatea 
mişcării sindicale. Dl Preguza a oferit informaţii 
utile privitor la munca decentă şi aspectele leg-
islative pentru tinerii specialişti, iar dna Vîrlan 
a antrenat participanţii într-un training de dez-
voltare personală pentru comunicare şi relaţion-
are eficientă.

La final participanţii şi-au exprimat 
mulţumirea pentru organizarea unui astfel de 
seminar şi au plecat spre casă cu noi impresii, 
schimb de experienţe, cunoştinţe teoretice şi 
practice gata pentru aplicare în organizaţiile 
sindicale din care fac parte.

Ana ISCOLNÎI, preşedintele CS al 
angajaţilor Colegiului de medicină Bălți

STIMAŢI COLEGI!
Ultimele zile ale anului 2017 sunt gata să treacă 

prin clepsidra timpului! Iar anul 2018 este aproape 
să-şi deschidă primele file albe, necunoscute. 

Fie ca lumina sărbătorilor de iarna să Vă 
călăuzească pe calea cea bună. Vă dorim o atmos-
feră plăcută în căminul familial, dragostea celor 
apropiaţi, respectul partenerilor şi colegilor. Fie ca 
toate visele pe care le făuriţi în aceste zile magice 
de sărbătoare să se împlinească şi drumul străbătut 
pentru realizarea lor să Vă aducă bucurie în inimi, 
iar în case fericire şi belşug. Farmecul şi liniştea Săr-
bătorilor de iarnă să Vă creeze o mare dorinţă de a 
reuşi, care Vă va ajuta să treceţi cu succes peste toate 
încercările în anul care vine. Un An Nou fericit!

SĂRBĂTORILE DE IARNĂ!
Sărbătorile de iarnă, îndeosebi cele de Crăciun, sunt 

adevărate sărbători de suflet. Sunt sărbători care ne 
unesc, când toată familia se strânge la masa festivă, când 
ne aducem aminte de Fecioara Maria care l-a născut pe 
Isus în iesle.

Crăciunul aduce bucurie. Sărbătorile de iarnă ne fac să 
ne simțim copii și să ne dorim minuni. Amintirile copilă-
riei ce ne revin puternic în minte și suflet, zăpezile bogate 
și prevestitoare de rod îmbelșugat, colindele și clinchetele 
de clopoței, mirosul proaspăt de brad, portocale și de co-
zonaci, nerăbdarea așteptării darurilor sub pomul de iar-

nă, toate creează în sânul familiei o atmosfera 
de basm, liniște sufletească și iubire. 

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Comite-
tul sindical, de comun cu administrația IMSP Spita-
lul raional Fălești, Vă adresează cele mai sincere fe-
licitări, urări de sănătate, fericire, prosperitate, voie 
bună și realizări în toate. Fie ca sărbătorile de iarnă 
să Vă deschidă porțile unui an nou – al izbânzilor și 
visurilor împlinite. La Mulți Ani!

Dina SECRIER,
președintele CS al IMSP SR Fălești
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FELICITARE DE ANUL NOU!
Cu colinde de Crăciun 
Vă dorim un an mai bun,
Şi cu dragoste creştină – 
Să primiți în dar lumină.
Zurgălăi din flori de gheaţă – 
Să Vă bucure de viaţă,
Mult noroc s-aveţi în toate. 
La mulţi ani cu sănătate!
În Anul Nou ce vine 
Vă dorim să aveţi timp să râdeți,
Să Vă gândiți la cei dragi,
S-aveţi timp să speraţi şi să Vă bucuraţi,
S-aveţi parte de multă dragoste de viaţă,
Putere, sănătate şi noroc.
Casa să Vă fie plină de belşug şi de lumină.
Crăciun fericit şi La Mulţi Ani !

Comitetul sindical al IMSP CS Basarabeasca

Pentru că vine Crăciunul –
Am pornit cu Moș Ajunul:
Permiteţi-mi „dragii mei”
Să Vă fac azi o urare – 
Un colind-felicitare.
Scumpă oaste-n haine albe, 
V-am adus florile dalbe 
Cu bujori de trandafir, 
Să trăiţi zile în șir, 
Şi cu sănătate multă
Pentru cei care ascultă:
Doamne, binecuvântează 
Oastea care se urează, 

Doctori, asistenţi ,chirurgi,
Infirmiere în blugi, 
Stomatologi, oftalmologi, 
Ginecologi, neurologi... 
Har dumnezeiesc s-aveţi
Şi nicicând bolnavi-ologi.
Stimate cardiolog,
Domnule otolaringolog, 
Să ungeţi pe inimioară 
Ştiri frumoase să nu doară, 
Iar pe la urechi și nas 
Numai glume cu mult haz, 
Că seringile-s cu ac 

Şi tincturile-s amare, 
Unguientele-s prea scumpe 
Pacienţii n-au parale.
Doctori magici, cu somn fin,
Voi aveţi un har divin!
La mulţi ani, mulţi ani din plin!
Sfânta seara de Crăciun 
Sa Vă-mpartă tot cei bun, 
Că-i mai Sfânta decât toate, 
La mulţi ani cu sănătate, 
Oaste-n halate albe!!!

Boris SLESARI, preşedintele 
CS al IMSP SR Dondușeni 

COLIND PENTRU OASTEA MEDICALĂ
Cu fiecare filă ruptă din calendar ne apropiem de un nou an pe care Vă doresc să-l petreceți 

numai în dragoste, fericire, liniște și bucurie! 

UN MEMBRU DE SINDICAT INFORMAT ESTE PROTEJAT
Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova Vă rea-

mintește că, în conformitate cu obiectivele Programului 
de activitate al Federației aprobate de Congresul V, din 
28.05.2010, ce țin de perfecționarea și intensificarea ac-
tivităților de instruire și informare a membrilor de sindi-
cat, este necesar ca președinţii comitetelor organizaţiilor 
sindicale membre ale Federației „Sănătatea” să efectu-
eze abonarea, a cel puțin un număr, în dependență de 

numărul structurilor sindicale și numărul de membri, 
a ziarului sindicatelor „Vocea poporului”, pentru anul 
2018, utilizând în aceste scopuri sursele financiare pro-
prii, confrom hotărârii Biroului Executiv al Federației, 
nr. 16-25 din 30,11,2017.

Costul abonării la ziarul „Vocea poporului” pentru 12 
luni – 220 lei 08 bani.


