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Buletin informativ

al Sindicatului “Sănătatea”
din Republica Moldova

MultstiMate DoMnule Ministru Mircea Buga,
Apreciem înalt activitatea Dumneavoastră în calitate de director general al Companiei Naționale 

de Asigurări în Medicină, devotamentul, abnеgaţia și eforturile de care daţi dovadă în această 
importantă ramură a ţării.

Cu prilejul numirii Dumneavoastră în funcție de Ministru al Sănătății, din numele Biroului 
Executiv al Sindicatului „Sănătatea” Vă exprimăm gratitudinea pentru munca ce o depuneți cu 
multă dedicație și Vă îndemnăm să o continuați cu același zel spre binele şi bunăstarea sănătății 
cetățenilor. 

Biroul Executiv al Sindicatului „Sănătatea” speră că și pe viitor va avea parte de o conlucrare 
eficientă și fructuoasă întru consolidarea și dezvoltarea sistemului sănătății, îmbunătăţirea calității 
asistenței medicale populației și sporirea veniturilor salariale ale angajaților din ramura ocrotirii 
sănătății.

Din numele Biroului Executiv al Sindicatului „Sănătatea”                          Victor BENu

Cu deosebit respect,
din numele Biroului Executiv 
al Sindicatului „Sănătatea”      

MuLT STIMATE COLEGE,
  Timpul zboară în grabă, însă la fiecare început de primăvară se opreşte puţin în loc 

pentru a aduce un omagiu celei mai scumpe fiinţe de pe pămînt – Femeia! 
    Cu ocazia zilei de 8 Martie, în mireasma frumoaselor buchete de ghiocei şi viorele, ne 

adresăm tuturor femeilor cu cele mai alese cuvinte de felicitare, dorindu-Vă să aveți parte 
de sănătate, împliniri şi tot farmecul vieţii alături de cei dragi. Dumneavoastră sunteţi cele 
care daţi lumii mai multă frumuseţe: cântaţi când ar trebui să plângeţi, deschideţi braţele 

când avem nevoie de o îmbrăţişare, suflaţi dragoste peste familie, ştergeţi lacrimile copiilor 
şi-i îmbrăţişaţi la prima reuşită. Cu voi tot ce este greu - devine mai uşor, pentru că viaţa, 
arta chiar şi energia se declină la feminin. Toate gândurile senine, respectul şi împlinirile 

frumoase să Vă fie călăuză în tot ceea ce faceţi! un 8 Martie fericit!

Victor BENu 

La 27 februarie 2015, a avut loc ședința Biroului 
Executiv al Sindicatului „Sănătatea” din Republica 
Moldova. La ședință au participat membrii Biroului 
Executiv și ai Comisiei de Cenzori.

În cadrul ședinței au fost puse în discuție 
chestiunile: Cu privire la convocarea ședinței în plen 
a Consiliului Republican al Sindicatului „Sănătatea”; 
Cu privire la aprobarea Planului de activitate pentru 
organizarea și desfășurarea Congresului VI al 
Sindicatului „Sănătatea”; Cu privire la stimularea 
muncii și acordarea concediilor anuale personalului 
de conducere și specialiștilor organizațiilor sindicale, 
membri ai Sindicatului „Sănătatea” din Republica 

ȘEDINȚA BIROULUI EXECUTIV AL SINDICATULUI „SĂNĂTATEA”
Moldova; Cu privire la constituirea Consiliului 
organizației de femei din cadrul Sindicatului 
„Sănătatea” din Republica Moldova;Cu privire 
la Asociația farmaciștilor din cadrul Sindicatului 
„Sănătatea” din Republica Moldova; Cu privire 
la planul de repartizare a biletelor de tratament 
sanatorial.

În rezultatul discuțiilor a fost stabilită data 
convocării ședinței în plen a Consiliului Republican 
al Sindicatului „Sănătatea” - 27 martie 2015, la care 
se vor discuta chestiuni referitoare la convocare, 
organizarea și desfășurarea Congresului VI al 
Sindicatului „Sănătatea” din Republica Moldova.
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Ion CHIRIAC,
președintele CS al Centrului Republican de Diagnosticare Medicală

CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICARE MEDICALĂ
25 ani de activitate

Companiei Naționale de Asigurări în Medicină – dl 
Mircea Buga. 

Toate cuvintele frumoase și felicitările au fost 
urmate de o seara festivă cu cântece și dansuri 
prezentate de vedete ale muzicii populare și de 
estradă din republică. 

La  23 decembrie  2014, Centrul Republican de 
Diagnosticare Medicală (CRDM) a sărbătorit cea 
de-a 25-a aniversare de la fondare a instituţiei. În 
sala de conferinţe a CRDM a avut loc adunarea 
festivă a colectivului cu acest prilej. 

Cu un raport amplu despre istoricul, 
performanțele, succesele dar și perspectivele de 
dezvoltare a instituţiei a deschis adunarea directorul 
general al IMSP CRDM, dl Andrei Testemiţanu. 

Un cuvânt de felicitare pentru colectiv din partea 
Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova a ţinut 
viceminstrul Sănătăţii dl Mihai Cecan. 

Reprezentanții Ministerului Sănătății și al 
CRDM au înmânat diplome de onoare și au 
adus mulțumiri pentru activitate profesională și 
fructuoasă a colectivului. Cu un cuvânt de susținere 
și felicitare a fost prezent și directorul general al 

GALA STUDENȚILOR 
UNIVERSITĂȚII DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE 

„NICOLAE TESTEMIȚANU”

La sfârșit de an vine 
timpul când fiecare își 
face concluziile, totalurile 
și calculele. Universitatea 
de Stat de Medicină 
și Farmacie „Nicolae 
Testemițannu” (USMF) 
nu este o excepție, ca în 
fiecare an, și în 2014 a 
etalat cele mai frumoase 
realizări. Dar ce poate fi mai plăcut 
ca succesele ucenicilor tăi, rodul 
muncii tale? Iată de ce, pentru a 
treia oara consecutiv, Organizația 
de tineret din cadrul USMF 
„Nicolae Testemițanu”, cu sprijinul 
administrației Universității și 
Sindicatului Sănătatea au organizat 
Gala Studenților Universității 
de Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemițanu”.

Emoții și bucurii, show de 
lumini și muzică bună – de 
toate au avut parte studenții 
de la Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemițanu”, care au participat, la 
data 18 decembrie 2014, la acest 
eveniment care vine să desemneze 

cei mai buni și mai activi studenți 
și rezidenți.

Pentru o seară, Complexul 
sportiv universitar de la Malina 
Mică a devenit de nerecunoscut, 
fiind transformat într-o scenă 
elegantă, unde domnea buna 
dispoziție și spiritul sărbătorilor 
de iarnă. Cetele de colindători și 
urători, dar și glumele studenților 
au făcut deliciul serii.   

Rectorul, dl Ion Ababii a ținut 
să evidențieze că studenții prezenţi 
la Gală sunt cei mai buni dintre cei 
mai buni ai Universităţii şi de aceea 
se mizează mult pe cutezanţa, 
perseverenţa, creativitatea şi 
inteligenţa acestora. „Sunteţi 
potenţialul intelectual al naţiunii 

de mâine, iar de poziţia 
Dumneavoastră civică şi 
acţiunile pe care le veţi 
întreprinde depinde viitorul 
Alma Mater, al sistemului 
naţional de sănătate şi viitorul 
acestei ţări. Fiţi un exemplu 
pentru tinerii ce studiază 
la Universitatea noastră”, a 
spus rectorul Ion Ababii.

Pentru realizările din acest 
an au fost premiați câte trei 
studenți pentru fiecare dintre cele 
7 categorii. Astfel, cei mai buni 
studenţii au fost menționați la 
următoarele categorii:

- Studii: Irina Bulubaş , 
Facultatea de Medicină nr.1; 
Angela Luca ,  Facultatea de 
Farmacie; Mihaela Carauş , 
Facultatea de Medicină nr.1; Ana 
Luca, Facultatea de Stomatologie.

- Ştiinţe: Adriana Baranov, 
Facultatea de Medicina nr.1; 
Serghei Covanţev, Facultatea de 
Medicina nr.1.

-  S p o r t :  Sor in  Verdeş , 
Facultatea de Medicină nr.1; 
Doina Mafteuţă; Sănătate publică; 



MULTSTIMATE DOMNIȘOARE ȘI DOAMNE!
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Gheorghe MARDARI 
președintele CS al CSP Hâncești

A s t ă z i ,  d i n  b l o c u l 
administrativ al Centrului de 
Sănătate Publică Hâncești, 
care nu a fost folosit timp de 
20 ani, fiind în stare avariată, 
la inițiativa medicului-șef, dl 
Anatolie Aga, a fost reconstruit 
un bloc locativ cu 2 apartamente 
de 2 odăi, un apartament de 
o odaie și un cămin cu 3 garsoniere pentru tinerii 
specialiști în igienă și epidemiologie.

Clădirea este amplasată în apropierea locului de 
serviciu, pe un loc pitoresc, lângă zona de recreare a 
locuitorilor orașului Hâncești, amenajată cu trotuare 
pavate, iluminare artificială ș.a.

Apartamentele au dormitoare, odăi de odihnă; 
blocuri sanitare, cameră de baie, tualetă, bucătărie. 
Tinerii vor beneficia de apeduct cu apă rece și caldă, 
canalizare, încălzire centralizată, gazificare. Ei se vor 
bucura de condiții de trai moderne și comode

CONDIȚII DE MUNCĂ ȘI DE TRAI PENTRU TINERII SPECIALIȘTI

Comitetul sindical consideră 
că condițiile de trai și odihnă 
în apartamente și în incinta 
Centrului de Sănătate Publică 
sunt la nivel european.

Administrația și Comitetul 
Sindical al Centrului de Sănătate 
Publică Hâncești așteaptă 
tinerii specialiști cu nerăbdare 

și bucurie, cu realizări frumoase profesionale într-o 
instituție publică, unde dragostea de om și susținerea 
reciprocă persistă în toate.

Mulțumim Consiliului raional Hâncești pentru 
susținerea financiară și antreprenorului pentru 
efectuarea lucrărilor de construcție.

Numai printr-o susținere materială și morală, 
tinerii specialiști vor solicita locuri de muncă acasă.

Corina SCERBATIUC,
vicepreședintele Organizației de tineret a Sindicatului „Sănătatea” 

din cadrul USMF „Nicolae Testemițanu”

Andrei Cojocari, Facultatea de Medicină nr.1.
- Abilităţi orgAnizAtorice: Eugen Iuhtimovschi, 

Facultatea de Stomatologie; Dumitru Chelban, 
Facultatea de Medicină nr.1; Genem Mustafa, 
Facultatea de Medicină nr.2.

-  cu lt u r ă:  Echipa 7up ,  Facultatea de 
Stomatologie; Victor Granaci, Facultatea de 
Medicină nr.1; Valeria Ţurcan, Facultatea de 
Medicina nr.1.

- Studenţi internAţionAli: Gil Beeri, Facultatea 
de Medicină nr. 2; Barbara Jowana, Facultatea de 
Medicină nr. 2; Mriat Eyad, Facultatea de Medicină 
nr. 2.

- VoluntAriAt: Irina Siriţanu, Facultatea de 
Medicină nr.1; Olga Iurcişin, Facultatea de Farmacie; 
Victoria Purici, Facultatea de Stomatologie.

Centrul de transfuzie a sângelui a oferit un premiu 
special – cel mAi fidel donAtor de Sânge, Mirelei 

Pânzari, rezidentă în anul I, care are 22 de donări de 
sânge la activ.

În cadrul festivităţii au fost desemnaţi și învingătorii 
concursului Premiul Universității de Stat de Medicină 
și Farmacie „Nicolae Testemițanu” pentru jurnaliști – 
2014, organizat în acest an, în premieră, de Serviciul 
comunicare și relații publice. 

La fel și Sindicatul Sănătatea a venit cu Diplome 
pentru unii dintre cei mai activi sindicaliști, care 
au dat dovada de perseverență, responsabilitate și 
ambiție. Mai mult ca atât, aducem sincere mulțumiri 
Sindicatului „Sănătatea” pentru susținerea financiară 
acordată.

Premianții s-au declarat mândri că-și fac studiile 
la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemițanu” și au adus mulțumiri tuturor 
care au contribuit la organizarea evenimentului la cel 
mai înalt nivel.

Cu ocazia Zilei Internaționale a 
Femeii – 8 Martie, suntem alături de 
Dumneavoastră, Vă apreciem calitățile, 
atitudinea, sinceritatea și frumusețea. 
Vă dorim multe realizări cu mari 
succese în domeniul de activitate și în 

viața personală.
Vă dorim multă sănătate, mulți ani, bucurii 

de la cei dragi. Să Vă însoțească mereu 
modestia, răbdarea, să aveți parte de prieteni 
adevărați, soți fideli și devotați, care să Vă fie 
alături cu susținere, blândețe și recunoștință.

Cu profund respect,
Tudor CĂRĂRUȘ,

președintele Comitetului Municipal Chișinău al Sindicatului „Sănătatea”
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clinicA „emiliAn coțAgA”
adunare de dare de seamă și alegeri a Comitetului sindical

La 13 februarie 2015, 
a avut loc adunarea de 
dare de seamă și alegeri 
a organizației sindicale 
a  Inst i tutului  Mamei 
ș i  Copilului ,  Cl inica 
„Emilian Coțaga”. La 
adunare au participat 115 
delegați. În cadrul ședinței 
s-au discutat chestiunile cu 
privire la: Darea de seamă 
a Comitetului Sindical pentru 
perioada 2009-2015; Raportul 
Comisiei de cenzori pentru 2009-
2015; Alegerea Comitetului 
sindical; Alegerea Comisiei de 
cenzori; Alegerea delegaților 
la Congresul Republican al 
Sindicatului „Sănătatea”; Alegerea 
membrilor Consiliului Republican 
al Sindicatului „Sănătatea”.

Î n  u r m a  r a p o a r t e l o r 
prezentate și a discuțiilor a fost 
aleasă componența Comitetului 
sindical din 7 membri, dintre care 

două persoane primar alese și 
componența Comisiei de cenzori 
din 3 persoane, dintre care una 
primar. 

Președinte al Comitetului 
sindical a fost reales domnul 
Tomuz Vasile, care a fost înaintat 
ca delegat la Congresul VI al 
Sindicatului ”Sănătatea” și 
membru al Consiliului Republican 
al Sindicatului „Sănătatea”.  

Activitatea Comitetului 
sindical al instituției „Em.Coțaga” 
este orientată spre realizarea 

prevederilor Contractului 
colectiv de muncă, și anume: 
îmbunătățirea calității 
se rv ic i i lo r  medica le ; 
întreprinderea măsurilor 
concrete pentru majorarea 
veniturilor salariale ale 
angajaților; neadmiterea 
d i s p o n i b i l i z ă r i l o r 
personalului; direcționarea 
r e s u r s e l o r  s i n d i c a l e 

ale bugetului sindical întru 
s o l u ț i o n a r e a  p r o b l e m e l o r 
colaboratorilor și membrilor de 
sindicat; organizarea tratamentului 
balneo-sanatorial, odihna copiilor 
colabora tor i lor  ins t i tu ț ie i ; 
desfășurarea și organizarea 
măsurilor culturale și nu în ultimul 
rând consolidarea colectivului, în 
contextul ultimelor evenimente, 
care au condus la fuzionarea 
instituției cu Institutul Mamei și 
Copilului.

Comitetul sindical al 
Clinicii „Emilian Coțaga”

Cu mult respect, 
Aurel POPOVICI,

președintele Consiliului Municipal Bălți al Sindicatului „Sănătatea”

E primăvară – anotimpul 
renaşterii, al trezirii la viaţă, 
anotimpul în care sărbătorim 
ziua plină de feminitate, zâmbete 
şi căldură sufletească – Ziua 
internațională a Femeii - 8 Martie! 

Ce este Femeia? În primul 
rând, Femeia este mamă, soţie, 
iubită, fiică, prietenă, colegă. 
Femeia este  sensibi lă ,  dar 
totodată puternică. Femeia emană 
frumuseţe, senzualitate, dragoste. 
Nu cred că cineva ar putea 
contesta următoarele fraze spuse 
de Miguel de Cervantes: ,,Femeia 

SĂRuT, FEMEIE, MÂNA TA…
„Sărut, femeie, mâna ta 

Întotdeauna muncitoare, 
Atât de mică şi de floare, 
Sărut, femeie, mâna ta.” 

(Dumitru Matcovschi)

este sufletul bărbatului, lumina 
care îl călăuzeşte. Femeia este 
gloria.” Aş putea spune că femeia 
este în stare să facă lumea mai 
bună. Ea înduioşează, uimeşte, 
conduce.

În ultimele secole femeia s-a 
implicat activ în viața socială, 
fapt ce a contribuit la prosperarea 
în diferite domenii. Unul dintre 
acestea este și domeniul ocrotirii 
sănătății. Tratând, îngrijind și 
salvând zilnic un număr mare de 
vieți omenești, femeia – lucrător 
medical demonstrează încă o dată 
competență și responsabilitate, 
devotament și receptivitate, 
mărinimie și generozitate. 

În acest context, doresc să felicit 
toate doamnele și domnișoarele ce 

activează în sistemul sănătății 
cu ocazia Zilei internaționale a 
Femeii! Să aveți parte de sănătate, 
prosperitate, realizări frumoase 
în plan profesional, bucurii și 
susținere din partea celor dragi și 
apropiați. Să Vă călăuzească mereu 
steaua norocului și a succesului, să 
aveți parte de liniște și împlinire 
sufletească și să nu încetați a ne 
încânta și a ne fascina!



LA MULȚI ANI, FEMEI! Mult stimată Doamnă Valentina 
GUȚAN,
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Diana BRADU,
președintele CS al SR Anenii Noi

Rudnițchi a  frecventat cursuri de 
perfecționare, fiecare curs a câte 
144 ore academice: „Actualităţi 
în management sanitar şi sănătate 
publică” și „Statistica medicală şi 
sistemul informaţional”. 

Toate eforturile depuse pe 
parcursul activității profesionale 
nu au fost în zadar, dna Rudnitchi 
Liubovi  posedă categoria de 
calificare superioară.

Pe parcursul activității, dna 
Rudnitchi Liubovi a dat dovadă 
de cunoştinţe profunde şi dragoste 
faţă de profesia aleasă, aceste 
calități au ajutat-o să urce spre 
noi culmi. Astfel, din anul 1994 
a devenit membră a Asociaţiei de 
Nursing din Republica Moldova. 
Manifestând interes și activism în 
cadrul Asociației, în anul 2005, a 
fost aleasă în funcţia de preşedinte 
al Filialei Asociaţiei de Nursing 
din raionul Anenii Noi. 

Cunoaşte actele legislative 
ș i  normative ş i  contr ibuie 
l a  o rgan iza rea  respec tă r i i 
şi îndeplinirii acestora de toţi 

Doamna Liubovi Rudnitchi, 
absolventă a Şcolii medicale din 
orașul Bender, specialitatea – 
asistentă medicală profil infantil, 
și-a dedicat întreaga viață activând 
în ramura ocrotirii sănătății. 

A da t  s t a r t  ca r i e re i  de 
asistentă medicală, imediat după 
absolvirea Școlii medicale, în 
1979, în Spitalul raional Anenii 
Noi, secţia pediatrie, în calitate 
de asistentă medicală de gardă. 
Din anul 1984-1986 a activat în 
Spitalul de circumscripţie din 
satul Bulboaca din raionul Anenii 
Noi, secţia pulmonologie, în 
calitate de asistentă medicală de 
gardă. După anul 1986 până-n 
1999 a fost transferată în calitate 
de asistentă medicală superioară a 
secţiei pulmonologie din Spitalul 
raional Anenii Noi. În anul 2005, a 
fost numită în funcția de asistentă 
principală a Spitalului, unde 
activează până-n prezent.

Fiind un bun profesionist 
a tins mereu spre perfecțiune, 
pentru a atinge acest obiectiv dna 

ASISTENTĂ  MEDICALĂ  MODEL

colaboratorii din secţiile Spitalului. 
În lucrul de zi cu zi conlucrează cu 
vicedirectorul medical în privinţa 
îndeplinirii obligaţiunilor de 
funcţie atât cele personale cât și 
cele ale tuturor angajaţilor din 
asistenţa medicală spitalicească. 

Prin caracterul său creativ se 
implică activ în viaţă colectivului, 
organizând şi participând la 
diferite întruniri şi conferinţe 
organizate personal, inclusiv şi 
de administraţia Spitalului. Este 
o fire deschisă şi socială pentru 
pacienţi şi colegi, se bucură de 
stima binemeritată în colectiv.

Cu ocazia frumosului jubileul Vă aducem 
cele mai sincere felicitări şi urări de bine.

Aţi mai adunat un trandafir la buchetul 
vieţii. Anii sunt o bogăţie, cu care trebuie să Vă 
mândriţi.

Cu această ocazie Vă dorim pace în suflet, 
multă, multă sănătate, fericire şi noroc.

Fie ca viaţa să Vă aducă numai bucurii şi 
realizări profesionale în continuare.

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

„Să nu fiţi tristă, căci noi suntem alături, 
Să trăiţi ani lungi şi fericiţi, 
Din suflet bucuria să nu o pierdeţi, 
Şi-nconjurată să fiţi de cei doriţi!”

Suntem în preajma zilei de 8 Martie și celui 
mai frumos anotimp. Frumusețe, dragoste, 
sinceritate și rafinament – aceste flori ale omeniei 
să Vă însoțească oriunde și oricând.

FEMEILOR – luminate de înțelepciune să 
aveți parte de șoapte de dor și drag, să fiți mereu 
model de corectitudine profesională.

Vin către Dumneavoastră cu încă un gând, ce 
înseamnă încă o dovadă de respect. Bucurați-vă, 
căci numai bucuriile sunt tămăduitoare și numai 
bucuria pe care o aducem altora se întoarce la 
noi și mai vie.

Bucurați-vă de această minunată zi în care 
până și natura Vă sărbătorește, 
zâmbindu-vă cu primăvara. 

Boris MEȘTEȘUG,
președintele CS al Institutul 

de Ftiziopneumologie 
„Chiril Draganiuc”

Colectivul Centrului 
de Sănătate nr. 2 Orhei



Silvia PANCENCO, 
președintele CS al 

Dispensarului Republican de Narcologie
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Suntem în preajma zilei 
de 8 Martie şi a celui mai 
frumos anotimp. Încălziți 
fiind de soarele devin al 
primăverii, aducem, mult 
stimate doamne, cele mai 
frumoase, calde, curate și 
sincere urări de bine.

Ziua  de  8  mar t ie 
înseamnă mai mult decât a 
sărbători cu flori și cadouri 
– este ziua Femeii și a Mamei. 
Aceasta zi mai semnifică ziua 
recunoștinței și mulțumirii pentru 
tot ceea ce fac Femeile – pentru 
cât de minunate, fermecătoare, 

F E L I C I T Ă R I!

Mihail OPREA,
directorul Dispensarului Republican de Narcologie

interesante și iubitoare sunt.
În această zi Vă dorim ca 

armonia, atmosfera și eleganța 
acestei zile să Vă însoțească 
mereu și pretutindeni. Deoarece 

este început de primăvară, 
Vă dorim ca frumusețea 
florilor și bucuria de astăzi 
să rămână permanent în 
sufletele Dumneavoastră! 

Pentru că se apropie 
cu repeziciune această 
zi minunată, aș dori să 
felicit toate Femeile de pe 
Pământ, pentru ca au avut, 
și bineînțeles ca mai au 

putere să facă așa încât să existe 
miracole pe Terra!

Felicitări cu ocazia zilei de 8 
Martie!

La acest început de primăvară, 
când suflul renaşterii naturii se 
îngeamănă firesc cu farmecul sublim 
al feminităţii, Vă adresăm cele mai 
sincere felicitări cu ocazia Zilei 
Internaţionale a Femeii – 8 Martie, 
exprimându-Vă toată dragostea şi 
admiraţia.

Pentru că sunteţi  cele care 
înseninează viaţa, pentru că sunteţi 
cele care daţi lumii mai multă 
frumuseţe, pentru că sunteţi cele mai puternice, pentru 
iubire, dăruire, înţelegere, înţelepciune, sensibilitate, 
frumuseţe, tandreţe, fineţe… meritaţi aprecierea şi 

MuLT STIMATE DOAMNE ŞI DOMNIŞOARE!

recunoştinţa supremă.
Cuvintele, chiar cele mai alese, nu 

au puterea să cuprindă imensitatea 
valorii, dimensiunea rostului aflării 
femeii pe Pământ. Ele însă, cel puţin 
fac să cunoaşteţi atitudinea celor care 
Vă înconjoară.

Să fiţi mereu apreciate şi inspirate 
de căldură sufletească, de susţinere, 
respect, bunăvoinţă, să fiţi mereu cu 
primăvara în suflet, să aveţi parte de un 

viitor luminos şi o viaţă plină de realizări, iar pacea 
şi înţelegerea să domine mereu în sufletul şi familiile 
Dumneavoastră. 

Vitalie DANILIUC, 
președintele CS al CS Hâncești

Comitetul Sindical al Centrului de Sănătate 
Publică Cantemir Vă aduce sincere felicitări cu 

F E L I C I T Ă R I!     F E L I C I T Ă R I!      F E L I C I T Ă R I!       

Comitetul sindical al CSP Cantemir

prilejul frumoaselor sărbători de primăvară şi cu 
ocazia Zilei Internaționale a Femeilor – 8 Martie. 

Pentru că sunteți cele care înseninează zilele 
bărbaților, dați lumii mai multă frumusețe și iubire, 
noi Vă dorim să fiți mereu înconjurate de dragoste 
și gânduri bune, să fiți sănătoase și fericite, să aveți 
parte de susținere, noroc și pace, și cei dragi să Vă 
fie mereu alături. Iar persoanele iubite, soții, copiii, 
părinții, prietenii și colegii să Vă dăruiască mereu 
zâmbete și emoții sincere.



  FEMEIA – DARUL CEL MAI SFÂNT
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În vis îmi văd în toată seara mama,
Mă roagă ca să vin la ea mal des. 
Mereu privirea-i trista înspre poartă, 
Aşteaptă când puţin va scârțâi.
Şi parcă-n ochii trişti mai speră, 
Departe-i pân-la asfinţit,
Din cinci, doar unul azi să vină
Să-i potolească setea de copii.
Dar vine seara, scârțâitul porţii,
E roadă unui abore de vânt.
Degeaba a mai scos zăvorul uşii 
Din cinci, nici unul astăzi n-a venit.
Îşi face rugăciunile de seară,
În băţ, încet s-apropie de pat,
E miezul nopţii… Mama nu adoarme,
Cu gândul este la copiii dragi.

Tatiana PĂNUȚĂ,
președintele CS al Spitalului de Psihiatrie Orhei

PENTRU MAMA…

Victor LITVIN

Ce aspri noi mai suntem, n-avem milă,
Vom fi şi noi cândva bătrâni,
Şi vârsta, ne va da cadou - o cârjă 
S-avem la poartă-n ce ne sprijini.
Să aşteptăm la poartă cu durere, 
Cu ochii plini de jale şi de dor, 
Cum ne aşteaptă astăzi pe noi mama, 
Măcar că toţi suntem cu capul sur.
De ce ne încrunzim aşa de tare, 
V-om pătimi! când mama nu va fi 
Şi cât mai este mama pe picioare,
Mai vrea să aud-al porţii scârțăit
Ei mult nu-i trebuie, nu vrea decât o vorbă 
Să-şi potolească setea de copii,
Să-i vadă vrea pa toţi grămadă, 
Să-şi i-a adio de la nepoţei.

femeiA eSte...
Femeia este lucrarea de diplomă a lui Dumnezeu! Femeia este cea după care un bărbat tânjește. Femeia 

este fiinţa pentru cure un bărbat trăiește. Femeia este cea pentru cine un bărbat luptă împotriva oricui. Femeia 
este cea pentru care un bărbat este în stare să se schimbe. Femeia este cea care educă un bărbat. Femeia 
este cea care înduioșează un bărbat. Femeia completează viața bărbatului. Şi totuşi dacă are vreun neajuns, 
acesta este că uită cât de mult valorează.

Vă dorim din suflet sănătate, succes, prosperitate, familie trainică, copii sănătoşi, soţ iubitor.

F E L I C I T Ă R I!
Cu prilejul 

f r u m o s u l u i 
jubileu adresăm 
c o r d i a l e 
f e l i c i t ă r i , 
însoțite de cele 
m a i  s i n c e r e 
și calde urări 
d e  s ă n ă t a t e , 
bunăstare și noi 
realizări domnului GHEORGHE ȘTEFANEȚ, 
directorul Centrului Naționale de Medicină 
Sportivă (CNSM) „ATLETMED”.

Fie ca cele mai frumoase și nobile vise să-
și găsească realizarea în activitatea zilnică, să 
Vă bucurați de încrederea și sinceritatea celor 
apropiați.

În această zi Vă dorim ca farmecul și 
liniștea să Vă inunde sufletul cu pace, să Vă 
înconjoare întotdeauna dragostea apropiaților, 
respectul, fidelitatea colegilor.

LA MULȚI ANI!
Cu deosebită stimă și respect,

Colectivul CNSM „ATLETMED”

Mai frumoasă ca femeia,
Doar femeia poate fi

Mai gingașă ca femeia
Doar femeia poate fi…
Și așa cum zic poieții,

Femeia este Regina vieții.
Pentru toate FEMEILE din lume, pentru toate 

FEMEILE din țara noastră, pentru toate FEMEILE 
în halate albe:  mame, soții,  fiice, bunici, surori... Vă 
aduc cele mai sincere felicitări cu ocazia frumoasei 
sărbători de primăvară – 8 Martie și Vă doresc să 
aveți:

De la soare putere
De la stele avere
De la lună pace bună
Liniște și armonie în casă
Pâine și sare pe masă
Să fiți merei fericite,
De rele ocolite și peste tot locul,
Să Vă însoțească norocul.
Fiți fericite, sărbători plăcute!

Valentina MELNICIUC,
președintele CS al lucrătorilor

Medicinii Primare din raionul Briceni



Elena Stempovscaia,
președinta Asociației de Nursing din Republica Moldova
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Asociația de Nursing din 
Republ ica  Moldova  aduce 
sincere mulțumiri Executivului 
Sindicatului „Sănătatea” în semn 
de aleasă recunoștință pentru 
frumoasa colaborare și suportul 
oferit la organizarea cursului 
de instruire pentru asistentele 
medicale principale ale instituțiilor 
medicale din sectorul de asistență 
medicală primară și spitalicească 
de nivel raional.

Este pentru prima dată când 
se acordă o importanță deosebită 

SCRISOARE DE MULȚUMIRE 
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anume acestei categorii  de 
personal. În calitate de cadre 
de conducere este important ca 
asistentele medicale principale 
să cunoască actele legislative, 
drepturile salariaților, să fie 
competente în luarea deciziilor, în 
soluționarea cazurilor de conflict și 
să posede o comunicare eficientă.

D in  pa r t e a  a s i s t en ț i l o r 
medicali din întreaga republică 
Vă mulţumim pentru colaborarea 

Pentru tot Vă mulțumeSc 
Știți că sunt cam impulsivă, 
uneori mai emotivă, 
Dar mai este o zicală și o vorbă 
populară:
„Cel ce latră foarte tare – 
are-o inimă mai mare,
Mai deschisă, mai cinstită și 
de toţi e auzită. 
Cel ce mușcă pe la spate, tare te mai doare frate”. 
Dar mi-am zi-o zi: „Clarusca, nu te pripi”.
Mi-am zis tare: „Ia mai taci, c-așa nimic nu faci,
Ca izbânda vine-n loc cu răbdare și noroc, 
Cu un zâmbet, vorbă bună, toată lumea se adună,
Te acceptă așa cum eşti, important e să-ti doreşti 
Să-i conduci și să-l asculţi, la nevoie să-l ajuţi.
Mulţumesc eu tuturor că sunt negociator:
Și lui Benu și lui Cucu, și lui Dutca și lui Zubcu 
Mulţumesc și Anișoarei, și Taniușei, Săndișoarei, 
Și Lucicăi – tuturor, mulţumesc pentr-ajutor. 
Mulţumesc lui „fondator” și la-l meu Conducător,
Și la-l meu comitet, și la toţi ai mei colegi, 
Susţinută și-ndrumată, la nevoie ajutată. 
Mă-nchin pân-la pământ, c-am ajuns așa cum sunt.
Mă iertaţi, ca uneori povârnișul nu-l dobor,
Dar așa e viața ta, să te lupţi mereu cu ea, 
Numai așa izbutești, numai așa biruiești.

Clara CUCOȘ,
președintele CS al CS Telenești

OMAGIU UNEI  FEMEI  DEOSEBITE

Viitorul unui popor este strâns legat de 
trecutul acestuia. În acest context, dorim să 
aducem un omagiu unei persoane deosebite, 
care prin felul său de a fi, dă lumină și speranță 
tuturor celor care-i înconjoară – ne referim 
la doamna Ana Zberea. Plecăm capul în fața 
acestei Femei și exprimăm mulțumiri pentru 
munca și devotamentul adus pe parcursul a 40 
ani de activitate exercitând cea mai nobilă, mai 
responsabilă și mai necesară profesie. 

Activând în ramura ocrotirii sănătății, a 
stat, zi și noapte la straja sănătății omului de 
la prima respirație până la ultima suflare. Prin 
profesionalism, răbdare și umanism, ea a alinat 
suferințele pacientului, a tratat fizicul și psihicul, 
insuflând speranță, a ajutat cu povețe prietenii, 
colegii și pe cei căzuți la nevoie. 

Doamna Ana Zberea, cu certitudine, toată 
viața și-a onorat obligațiunile legate de profesie, 
a contribuit la acordarea asistenței medicale de 
calitate populației, ceea ce este demn de stimă 
și gratitudine.

Vă mulțumim, încă 
odată, pentru munca depusă 
și Vă dorim multă sănătate.

 Colectivul Centrului de 
sănătate Slobozia Mare, 

raionul Cahul

fructuoasă, pentru compasiunea, 
bunăta tea  ş i  generozi ta tea 
Dumneavoastră şi suportul enorm 
de mare acordat.

Vă îndemnăm să organizăm 
cât mai multe activităţi importante 
pentru îmbunătățirea sistemului 
de sănătate, urmând ca pe viitor 
parteneriatul de colaborare în 
vederea perfecțiunii cunoștințelor 
profesionale și sindicaliste ale 
asistenților medicali să continue.


