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Membrii Biroului Executiv, la 28 septembrie 
2018, s-au întrunit în ședință pentru a discuta 
impactul reformelor din asistența medicală primară 
și sănătatea publică, chestiune prezentată de 
către dna Stella Gorea, președintele Consiliului 
municipal Bălți al Federației, dl Tudor Cărăruș, 
președintele Consiliului municipal Chișinău al 
Federației, dna Elena Stempovscaia, președintele 
Asociației de Nursing din Republica Moldova și dl 
Oleg Pascal, președintele Comitetului Sindical al 
Agenției Naționale de Sănătate Publică.

Consilierul Federației „Sănătatea” în probleme 
relații de muncă, dl Ion Cucu, a prezentat detalii 
cu privire la încheierea contractelor colective de 
muncă în unitățile medicale din domeniul sănătății.

Dl Dutca Mihail, consilierul Federației pe 
probleme de educație sindicală, securitate și sănătate 
în muncă a relatat publicului despre organizarea, 
desfășurarea și rezultatele Spartachiadei XXXII 
a lucrătorilor ocrotirii sănătății din Republica 
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Moldova și Spartachiadei V a Confederației 
Naționale a Sindicatelor din Moldova.

Totodată, membrii Biroului au analizat 
totalurile organizării odihnei și întremării sănătății 
copiilor și adolescenților în sezonul estival 2018 și 
au aprobat proiectul formularului „Raportul anual 
al organizației sindicale pe 2018”.

Menționăm că președintele Confederației 
Naționale a Sindicatelor din Moldova a onorat 
cu prezența sa membrii Biroului Executiv al 
Federației cu scopul de a conferi medalii de 
onoare a Confederației dnei Stempovscaia Elena, 
președinte la Asociației de Nursing din Republica 
Moldova și dnei Sali Vera, președinte al Comitetului 
sindical al Spitalului Clinic Republican „Timofei 
Moșneaga” pentru activitate îndelungată și 
prodigioasă, profesionalism, abnegaţie, angajament 
și aport prestigios în acordarea asistenței medicale 
populației, precum și pentru promovarea şi 
susţinerea principiilor sindicalismului democratic.
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Începând cu 31 ianuarie 2018, a fost pusă în 
aplicare noua Convenție colectivă (nivel de ramură) 
în domeniul sănătății pe anii 2018-2021 (ordinul 
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 
nr.124 din 31.01.2018).

Noua Convenție, în calitate de act juridic, a 
stabilit principiile generale de reglementare a 
raporturilor de muncă, sociale și economice dintre 
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, 
Compania Națională de Asigurări în Medicină 
și Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova 
pentru anii 2018-2021.

Totodată, părțile semnatare ale Convenției, 
prin hotărârea comună din 31.01.2018, au stabilit 
că prevederile Convenției trebuie să constituie 
baza pentru elaborarea, negocierea și încheierea 
contractelor colective de muncă în unități și grupuri 
de unități. Prin intermediul acestora se vor stabili 
raporturile de muncă și sociale între salariați și 
angajatori.

Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova 
consideră că Contractul colectiv de muncă în 
unitățile medicale contribuie esențial la consolidarea 
și dezvoltarea parteneriatului social în sfera muncii.

Un alt obiectiv foarte important care necesită a 
fi conștientizat de conducătorii și liderii de sindicat 
este că Contractul colectiv de muncă nu este un 
simplu act juridic. Acesta are menirea, în prim plan, 
menținerea păcii sociale dintre salariați, sindicat 
și angajatori prin identificarea echilibrului dintre 
interesele părților.

Contractele colective de muncă pot fi utilizate 
și ca o acțiune de stimulare a cadrelor pentru a se 
reține să activeze în sistem.

Luând în considerare importanța contractelor 
colective de muncă în colective, Comitetul 
Confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor 
din Moldova, prin decizia din 29.12.2017, a declarat 
anul 2018 „Anul contractului colectiv de muncă”. 
În acest scop este aprobat și un plan de acțiuni. 
Scopul Anului contractului colectiv de muncă este 
de a: 

- sensibiliza opinia publică despre importanța 
și rolul contractului colectiv de muncă în apărarea 
drepturilor și intereselor angajaților-membri de 
sindicat; 

Încheierea contractelor colective de muncă în 
unitățile medicale din domeniul sănătății

- consolida capacitățile sindicatelor în procesul 
negocierilor; 

- spori rolul organizațiilor sindicale de toate 
nivelurile în procesul de monitorizare și evaluare a 
realizării clauzelor contractelor colective de muncă;

- dezvolta imaginea pozitivă a sindicatelor în 
societate.

Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova 
a salutat inițiativa Confederației Naționale a 
Sindicatelor din Moldova privind declararea anului 
2018 „Anul contractului colectiv de muncă”. Întru 
realizarea Planului de acțiuni, Federația Sindicală 
„Sănătatea” din Moldova, printre primele Centre 
sindicale național-ramurale, a negociat și semnat 
Convenția colectivă (nivel de ramură) în domeniul 
sănătății pe anii 2018-2021, încheiată între 
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, 
Compania Națională de Asigurări în Medicină și 
Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova.

Prin Circulara nr.04/133 din 24.04.2018, 
Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova a 
solicitat de la conducătorii unităților medicale, în 
comun cu comitetele sindicale, în termeni cât mai 
restrânși, să inițieze negocierile pentru elaborarea 
și încheierea contractelor colective de muncă nivel 
de unități și grupuri de unități.

Menționăm că în rezultatul unei munci 
constructive, depuse în comun, a lucrătorilor 
aparatului Federației Sindicale „Sănătatea” din 
Moldova, liderilor de sindicat și conducătorilor 
unităților medicale, s-a reușit finalizarea cu succes a 
Campaniei de încheiere a contractelor colective de 
muncă în unități și grupuri de unități din domeniul 
sănătății.

Practic, toate colectivele de muncă din 
unitățile medicale au încheiat contracte colectiv 
de muncă, cu excepția colectivelor centrelor de 
sănătate autonome din asistența medicală primară 
din Zubrești, raionul Strășeni (medic-șef Vasile 
Scutelnic) și Rădenii Vechi, raionul Ungheni 
(medic-șef Victoria Chirca). În aceste centre de 
sănătate nu sunt organizații sindicale.

Totalizând activitatea campaniei încheierii 
contractelor colective de muncă în unitățile medicale, 
concluzionăm că în 372 din 374 (99,5 la sută) de 
unități medicale au fost încheiate contracte colective 
de muncă, inclusiv: mun. Chișinău – 39 (100%); 

mun. Bălți – 7 (100%); instituțiile republicane – 49 
(100%); spitalele raionale – 34 (100%); centrele de 
sănătate din unitățile asistenței medicale primare – 
235 (99,2%); centrele stomatologice – 9 (100%); 
celelalte centre stomatologice au încheiat contract 
colectiv de muncă în comun cu spitalele raionale.

Conținutul 
contractelor colective de muncă

Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova 
a efectuat analiza provizorie a conținutului 
Contractelor colective de muncă. Menționăm 
că contractele colective de muncă în unitățile 
din domeniul sănătății au fost încheiate în bază 
prevederilor Convenției colective (nivel de ramură) 
în domeniul sănătății pe anii 2018-2021, fără ca 
acestea să fie înrăutățite. Totodată, au fost completate 
cu prevederi noi cum ar fi: normele de acordare 
gratuită a echipamentului individual de protecție; 
instrucțiunea despre prelucrarea datelor cu caracter 
personal; acordarea unor garanții și compensări 
salariaților care îmbină munca cu studiile; lista 
profesiilor (funcțiilor) cu flux continuu, durata 
pauzei de masă și odihna care se include în timpul 
de muncă, lista funcțiilor personalului medical 
care necesită vaccinare împotriva hepatitei „B”; 
profesiile (funcțiile) care beneficiază de alimentație 
gratuită de protecție a sănătății; lista salariaților 
(funcțiilor) care pot presta munca în afara orelor de 
program, până la 240 ore anual; funcțiile (profesiile) 
care beneficiază de concediu anual suplimentar 
plătit care nu se regăsesc în Nomenclator etc.

Realizarea 
prevederilor contractelor colective de muncă
Este important ca în fiecare colectiv să fie 

încheiat Contractul colectiv de muncă, unicul act 
juridic care reglementează raporturile de muncă 
și sociale dintre salariați-membri de sindicat și 
angajatori.

Însă, mai important este realizarea prevederilor 
Contractului colectiv de muncă și, la necesitate, 
completarea acestuia cu prevederi noi dictate de 
situația creată în colectiv.

Astfel, Contractele colective de muncă vor fi 
acte juridice viabile care cu adevărat vor contribui 
la apărarea drepturilor și intereselor membrilor de 
sindicat.

Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova 
face apel către conducătorii unităților medicale și 
liderii de sindicat să respecte prevederile hotărârii 
comune a Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 
Sociale și Federația Sindicală „Sănătatea” din 
Moldova din 31.01.2018 ce ține de controlul 
permanent și întreprinderea acțiunilor respective 
privind realizarea tuturor prevederilor contractelor 
colective de muncă.

În contextul celor menționate Vă informăm 
că Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova 
elaborat hotărârea Biroului Executiv nr.21-53 
din 28 septembrie 2018 „Cu privire la încheierea 
contractelor colective de muncă în unitățile 
medicale din domeniul sănătății”, care o puteți găsi 
pe pagina web a Federației www.sindsan.md. 

Forța unei structuri sindica-
le constă în unitate, solidaritate, 
independență și democrație. Fie-
care membru de sindicat bine in-
format și instruit este un potențial 
lider sau activist sindical care ar 
putea contribui la consolidarea 
activității sindicatelor și fortifi-
carea structurii organizatorice a 
Federației. Însă, pe de altă parte, 
este și dorința fiecărui membru 
de sindicat de a se implica în lu-

Consolidarea sindicatelor 
prin activități de organising și recrutare

crul sindical și intenția de a fi la 
curent cu activitatea structurilor 
sindicale de toate nivelele. 

De aceea, Federația Sindicală 
„Sănătatea” din Moldova își pro-
pune de a intensifica activitatea 
sa întru activizarea membrilor de 
sindicat, recrutarea noilor mem-
bri de sindicat și crearea de noi 
organizații sindicale primare, 
atât în instituțiile de stat, cât și 
în companiile private. Totodată, 

este foarte important ca tinerii să 
fie informați corect despre direc-
țiile și activitățile sindicatului, ca 
mai apoi să dorească să devină 
membri de sindicat. 

În acest context, în perioa-
da 2-3 octombrie 2018, lideri și 
activiști sindicali ai Federației 
Sindicale „Sănătatea”, Federa-
ției Sindicatelor Angajaților din 
Serviciile Publice „Sindasp” 
și ai Federației Sindicatelor 

Ion CUCU,
Federația Sindicală „Sănătatea”

http://www.sindsan.md
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Lucrătorilor din Sfera Deservirii 
Sociale și Producerii de Mărfuri 
„Sindindcomservice”, au parti-
cipat la seminarul privind acti-
vitatea de organising și recrutare 
pentru sindicatele din Republica 
Moldova, organizat de către Sin-
dicatele Europene din Serviciile 
Publice (EPSU), cu participarea 
experților Richard Pond și Gre-
gory Thomson.

În cadrul activității, experții în 
domeniul recrutării noilor mem-
bri de sindicat al Sindicatelor Eu-
ropene din Serviciile Publice au 
menționat că este foarte impor-
tant ca recrutarea noilor membri 
de sindicat trebuie efectuată prin 
metode moderne, în special prin 
intermediul rețelelor de sociali-
zare și prin folosirea metodelor 
actuale de organizare a salaria-
ților în sindicate. Totodată, s-a 
menționat că sindicatele trebu-
ie să dispună de o strategie de 
recrutare, să cunoască numărul 
real al membrilor de sindicat, al 
membrilor noi care urmează să-i 
recruteze. Formatorii au menți-

onat că elaborarea și implemen-
tarea unei strategii bine gândite, 
prin analizarea domeniilor care 
necesită investiții pentru a recru-
ta mai mulți membri de sindicat, 
pentru a aplica metodele cele mai 
eficiente în acest sens, ar fi un 
prim pas spre calea succesului în 
procesul de recrutare. 

Experții internaționali au pre-
cizat că recrutarea personalu-
lui calificat este o problemă atât 
pentru companiile private, cât și 
pentru instituțiile de stat, deoare-
ce cerințele și necesitățile anga-

jaților sunt, comparativ cu anii 
precedenți, la un nivel mult mai 
înalt.

Pe parcursul a 2 zile, reprezen-
tanții celor 3 Federații sindicale 
din Moldova au analizat metode 
și strategii de organizare a unei 
Campanii sindicale, rolul resur-
selor umane în cadrul sindicate-
lor. Cursanții au învățat cum să-
și construiască propriile strategii 
de recrutare și cum să dezvolte o 
campanie de recrutare.

Alexandra VÎRLAN,
Federația Sindicală „Sănătatea” 

Asistența medicală primară. În mun. Bălți 
s-a păstrat structura organizatorică centralizată 
la nivel de asistență medicală primară – IMSP 
„Centrul Medicilor de Familie Bălți”, care 
include în componența sa 6 Centre de Sănătate 
din mun. Bălți și 2 oficii ale medicului de familie 
în satele Elizaveta și Sadovoe. Această structură 
permite o bună organizare a acordării asistenței 
medicale primare, fiind înregistrați indicatori 
satisfăcători de activitate, chiar și în situația de 
asigurare incompletă cu medici de familie, prin 
redirecționare în termeni oportuni a pacienților 
la alți medici de familie, care suplinesc funcțiile 
celor temporar absenți. Structura centralizată 
permite asigurarea unui management constructiv 

IMPACTUL REFORMELOR ÎN ASISTENȚA MEDICALĂ 
PRIMARĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ

și eficient axat pe ameliorarea continuă a calității 
serviciilor medicale oferite de angajații Centrului 
Medicilor de Familie populației mun. Bălți. La 
nivel de instituție se respectă actele legislative și 
normative ce reglementează plata muncii. 

Asistența medicală spitalicească. IMSP 
„Spitalul Clinic Municipal Bălți”, având statut de 
instituție medicală municipală, acordă asistență 
medicală populației, atât din mun. Bălți, cât și 
din 11 raioane din nordul republicii. Anual, din 
numărul mediu de circa 36000 pacienți externați, 
45% constituie populația din raioanele adiacente 
municipiului. Capacitatea instituției și volumul 
serviciilor medicale oferite necesita mijloace 
financiare, care însa nu sunt acoperite pe deplin de 

Contractul de prestare a serviciilor medicale încheiat 
cu Compania Națională de Asigurări în Medicină. 
Tariful de finanțare în sistemul DRG „program 
general” constituie 3941 lei și este mai mic cu 1140 
lei decât tariful de finanțare a instituțiilor medicale 
republicane, pentru care este stabilit la nivelul de 
5081 lei. În prezent, Spitalul Clinic Municipal 
Bălți se confruntă cu probleme financiare, care 
continuu se aprofundează în ultimii 10-12 ani. La 
ora actuala, instituția are datorii creditoare istorice 
față de agenți economici de peste 34,0 milioane lei. 
lei. Aceasta situație se răsfrânge asupra nivelului 
de salarizare a cadrelor medicale din unitate. 
Astfel, pe parcursul anului 2018, salariaților nu 
le este achitat sporul la salariu pentru îndeplinirea 
indicatorilor de performanță. Comitetul sindical 
a înaintat de repetate ori demersuri Directorului 
instituției privind neachitarea suplimentului la 
salariu stabilit pentru performanţe individuale în 
muncă angajaților, care au fost evaluați și pentru 
care indicatorii au fost validați conform cerințelor 
Regulamentului privind criteriile de îndeplinire și 
modul de validare a indicatorilor de performanțe 
profesionale individuale în muncă, aprobat prin 
ordinul Ministerului Sănătății Republicii Moldova 
nr.588 din 18.07.2017 „Cu privire la implementarea 

Hotărârii de Guvern”. Însă, la moment situația 
persistă. În același timp, administrația instituției, de 
comun cu Comitetul sindical, au înaintat demersuri 
în adresa Președintelui Parlamentului Republicii 
Moldova, prim-ministrului Republicii Moldova, 
Ministerului Sănătății Muncii și Protecției Sociale, 
Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, 
Federației Sindicale „Sănătatea”, primarului 
mun. Bălți, în care elucidează situația financiară a 
spitalului și întreprinderea unor acțiuni de redresare 
a situației create. Activitatea principală, care ar 
soluționa problema, este modificarea statutului 
instituției, și anume, conferirea statutului de 
instituție regională/republicană/teritoriala, având ca 
fondator Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 
Sociale. Drept urmare vor fi modificate criteriile 
de contractare cu CNAM și stabilite formule noi 
de finanțare a instituției din partea structurilor 
administrației publice. Urmare a răspunsului 
Ministerului Sănătății Muncii și Protecției Sociale, 
la următoarea ședință a Consiliului Municipal 
Bălți, care este fondatorul IMSP „Spitalul Clinic 
Municipal Bălți” va fi discutată spre aprobare 
Decizia de transmitere a bunurilor publice 
Ministerului Sănătății Muncii și Protecției Sociale.

Stella GOREA,
președinte al Consiliului municipal Bălți al 

Federației Sindicale „Sănătatea”

E iarăși toamnă, iar chipul 
blând al profesorului dăruiește 
căldură și cheamă spre lăcașul 
înțelepciunii. Dragostea, dăruirea 
de sine și devotamentul pentru 
profesia aleasă, măiestria 
profesională prin care se reușește 
să trezească în sufletele elevilor 
dorința de a spune adevărul, de 
a face bine și de a crea lucruri 
frumoase – au fost calitățile 
apreciate în această zi de toți cei 
care au în viață un dascăl.

„De drag de voi, iubiți 
profesori” – cu acest generic 
și-a deschis ușile Centrul de 
Excelență de Medicină și 
Farmacie ,,Raisa Pacalo”, cu 

E IARĂȘI TOAMNĂ…
prilejul Zilei Profesorului.

Chiar de la primele ore, în 
această zi de sărbătoare, Consiliul 

elevilor împreună cu Comitetul 
sindical al elevilor, au ieșit în 
calea profesorilor cu mesaje de 
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felicitare, urări de bine, aprecieri 
și sincere mulțumiri pentru oaza 
nemărginită de cunoștințe, lumina 
și dragoste oferită discipolilor.

Un spectacol de zile mari 
a fost prezentat de ansamblul 
folcloric „Romanița”, care a 
dăruit un buchet de melodii 
alese, exprimându-și emoțiile de 
recunoștință pentru munca asiduă 
a dascălilor prin dans și cântec. 

Cu această ocazie, colectivul 
Centrului de Excelență de 
Medicină și Farmacie „Raisa 
Pacalo”, a fost vizitat de 
ministrul sănătății, muncii 
și protecției sociale, doamna 
Silvia Radu. Doamna ministru 
a felicitat colectivul instituției 
cu sărbătoarea profesională, 
marcând succesele colectivului 
în formarea viitorilor specialiști 
medicali cu studii post-secundare 

și post-secundare non-terțiare. În 
cadrul vizitei, doamna ministru 
s-a familiarizat cu particularitățile 
organizării și desfășurării 
procesului educațional, gama 
de manuale și instrumente 
curriculare editate de instituție, 
baza tehnico-materială, Centrul 
incluziv educațional de simulare 

Gabriela GURBULEA,
președintele Comitetului sindical al elevilor 

al Centrului de Excelență în Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo”

în instruirea cadrelor medicale și 
muzeul instituției. 

Sfârșitul zilei s-a marcat a fi 
unul emoționant. Fiecare profesor 
a primit o parte de căldură și 
lumină, s-a simțit special, și nu în 
ultimul rând, s-a ales cu amintiri 
frumoase.

Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova 
de-a lungul anilor a fost şi este preocupată de 
sănătatea lucrătorilor din domeniul sănătăţii. De 
sănătatea angajaţilor din sectorul sănătății, în mare 

Spartachiada XXXII a lucrătorilor ocrotirii sănătății din 
Republica Moldova 

măsură, depinde calitatea muncii lor – de acordare 
a asistenţei medicale populaţiei. Prin exemplul 
propriu, lucrătorii medicali pot chema şi antrena 
cetăţenii la o viaţă activă şi exerciţii fizice. Astfel, 

reprezentanții sectorului 
sănătăţii se întrunesc pentru 
a participa la competiţii 
sportive şi prin aceasta dau 
exemplul unui mod sănătos 
de viaţă, demonstrând că sunt 
adepţi înfocaţi ai mişcării şi 
exerciţiului fizic.

Federația Sindicală 
„Sănătatea” din Moldova, de 
comun cu Ministerul Sănătății, 
Muncii și Protecției Sociale 
a organizat și desfășurat, 
în perioada 7-9 septembrie 
2018, la baza Casei de odihnă 

„Campingul din Vadul lui Vodă”, 
competițiile sportive finale din 
cadrul Spartachiadei XXXII a 
lucrătorilor ocrotirii sănătății din 
Republica Moldova.

La activitățile solemne 
au participat dl Boris Gîlcă, 
secretar general de stat din 
cadrul Ministerului Sănătății, 
Muncii și Protecției Sociale, 
dl Boris Golovin, deputat în 
Parlamentul Republicii Moldova, 
dl Oleg Budza, președinte 
al Confederației Naționale a 
Sindicatelor din Moldova, dl Tudor Ciaicovschi, 
președinte al Global Biomarket Group, dl Iulian 
Pope, dna Claudia Petcu, dna Mihaela Sandu, 
dl Romeo Sandu, dl Cristian Sterea și dl Mircea 
Ciocan, reprezentanți ai Federației „SANITAS” din 
România.

La Spartachiadă au participat circa 600 lucrători 
medicali, suporteri, amatori ai sportului şi ai 
culturii fizice din instituţii medicale republicane, 
municipale, raionale, farmaceutice, private și de 
învăţământ. 

Competiţiile s-au desfășurat la următoarele 
probe sportive: volei feminin, volei masculin, tenis 
de masă, şah, jocul de dame și aruncarea darţului.

Echipele participante au avut o pregătire sportivă 
înaltă, iar cele mai bune rezultate au demonstrat: 
Volei (femei): I - Clinica de Medicină Estetică 
„SANCOS”; II - Centrul Național de Asistență 
Medicală Urgentă Prespitalicească; III - raionul 
Cahul; Volei (bărbați): I - Centrul Național de 
Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească; II 
- raionul Ungheni; III - Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”; 
Tenis de masă (femei): I - Railean Angela, raionul 
Orhei; II - Baicu Tatiana, raionul Basarabeasca; 
III - Cernenco Svetlana, Asociația Farmaciștilor; 
Tenis de masă (bărbaţi): I - Radu Gheorghe, 
Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă 
Prespitalicească; II - Garaba Alecu, Spitalul 
Clinic Republican „Timofei Moșneaga”; III - Bria 
Vitalie, Asociația Farmaciștilor; Şah (femei): I - 
Nedbailova Tatiana, mun. Bălți; II - Hozahorina 
Olga, Centrul Național de Asistență Medicală 
Urgentă Prespitalicească; III - Cherman Aliona, 
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. 

Testemițanu”; Şah (bărbaţi): I - Mutu Veaceslav, 
Clinica de Medicină Estetică „SANCOS”; II 
- Harbuz Traian, Institutul de Neurologie și 
Neurochirurgie; III - Gonța Valeriu, raionul Rezina; 
Joc de dame (femei): I - Odajiu Ada, raionul 
Soroca; II - Sahanovschi Lilia, Spitalul Clinic de 
Psihiatrie; III - Cernov Tamara, Universitatea de 
Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”; 
Joc de dame (bărbaţi): I - Banaru Mihai, Spitalul 
Clinic Republican „Timofei Moșneaga”; II - 
Manea Victor, raionul Basarabeasca; III - Gorelco 
Victor, Institutul Mamei și Copilului; Aruncarea 
darţului (femei): I - Todiraș Ala, raionul Soroca; 
II - Macagonova Olga, Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”; III - Pascari 
Doina, Clinica de Medicină Estetică „SANCOS”; 
Lesnic Natalia, Institutul Mamei și Copilului; 
Aruncarea darţului (bărbaţi): I - Croitor Piotr, 
Institutul de Neurologie și Neurochirurgie; II - 
Bojonca Alexei, Universitatea de Stat de Medicină 
și Farmacie „N. Testemițanu”; III - Ambros Igor, 
Institutul Mamei și Copilului; Cociug Adrian, 
Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie; 

Învingătorii dintre echipe şi sportivii au fost 
decoraţi cu diplome şi cupe sportive, premii 
băneşti din partea Federației Sindicale „Sănătatea”. 
Participanţii la Spartachiadă vor fi menţionaţi şi în 
colectivele de muncă.

Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova 
aduce sincere mulțumiri conducătorilor instituţiilor 
pentru implicare activă și identificarea posibilităţilor 
financiare pentru crearea condiţiilor necesare pentru 
pregătirea echipelor.

Alexandra VÎRLAN,
Federația Sindicală „Sănătatea” 
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În perioada 21-23 septembrie 2018, la baza sportivă 
a Casei de odihnă „Campingul din Vadul lui Vodă”, 
s-au desfășurat probele sportive în cadrul ediției a V-a 
a Spartachiadei Confederației Naționale a Sindicatelor 
din Moldova (CNSM). La competiții au participat pes-
te 600 de salariați, membri de sindicat, reprezentanți ai 
centrelor sindicale-național ramurale.

La deschiderea Spartachiadei au fost prezenți con-
ducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din 
Moldova, președinți ai centrelor sindicale național-ra-
murale și reprezentanți ai Comitetului Național Olim-
pic și Sportiv din Republica Moldova.

Organizarea și desfășurarea Spartachiadei a fost 
efectuată de către Confederația Națională a Sindicate-
lor din Moldova, Comitetul Național Olimpic și Spor-
tiv din Republica Moldova, în comun cu centrele sin-
dicale național-ramurale, membre ale CNSM.

Scopul Spartachiadei a fost propagarea culturii fizi-
ce și sportului, pentru fortificarea sănătății și profilaxia 
bolilor, promovarea unui mod sănătos de viață în rân-
dul salariaților din economia națională.

Participanții s-au întrecut la următoarele probe 
sportive: volei (femei); volei (bărbați); minifotbal; te-
nis de masă; joc de dame, șah; ștafeta olimpică; darts; 

O minte sănătoasă într-un corp sănătos
tragerea odgonului; cursa olimpică de 1000 metri.

Selecționata Federației Sindicale „Sănătatea” din 
Moldova a fost reprezentată de lucrătorii medicali care 
au participat la competițiile sportive finale din cadrul 
Spartachiadei a XXXII-a a lucrătorilor ocrotirii sănă-
tății și au luat locuri de frunte. În acest context, menți-
onăm că au participat angajați din cadrul următoarelor 

instituții: Clinica de Medicină Estetică „Sancos”, Cen-
trul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitali-
cească, Institutul de Medicină Urgentă, Spitalul Clinic 
Republican „Tomofei Moșneaga”, Spitalul Clinic Mu-
nicipal nr.1, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie, 
Centrul Stomatologic Orhei, Centrul Stomatologic Ba-
sarabeasca, Spitalul Clinic Municipal Bălți, Centrul de 
Sănătate Publică Soroca și Spitalul Raional Soroca. Cu 
deosebită satisfacție Vă informăm că echipa Federați-
ei s-a învrednicit de locuri de frunte la probele: joc de 
dame – locul I și șah – locul III.

Participanții au demonstrat că știu nu doar să mun-
cească, dar și să practice activ sportul. Ei și-au demon-
strat abilitățile sportive, fiind jurizați de arbitri profesi-
oniști.

Alexandra VÎRLAN,
Federația Sindicală „Sănătatea” 


