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al Sindicatului “Sănătatea”
din Republica Moldova

Cu prilejul Nașterii Domnului, dorim să Vă adresăm urările cele 
mai calde de sănătate, înțelegere și bucurie alături de cei dragi.

 Într-o perioadă care ne pune la încercare simțul responsabilității 
și generozității față de semeni, fie ca această mare și sfântă sărbătoare 
să prilejuiască întregii societăți medicale din țară și de pretutindeni 
regăsirea sensului profund al solidarității, puterea de a spera și de a 
împlini împreună binele de care societatea noastră are atâta nevoie.

Gândurile noastre sunt îndreptate spre Dumneavoastră, STIMAȚI 
COLEGI, cu apreciere și respect pentru eforturile pentru cale le-ați 
făcut, dorim să ne bucurăm împreună de un viitor mai bun.

CRĂCIUN FERICIT!

STIMAȚI COLEGI!

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

Președinte              Victor Benu   

Cu colinde de Crăciun 
Vă urăm un an mai bun, 
Viaţă lungă, liniştită, 
O familie unită, 
Trai frumos, împărătesc 
Pentru cei ce îi iubesc!
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Anul care va pleca în istorie peste puțin timp a 
fost unul plin de realizări frumoase pentru Asociația 
de Nursing din Republica Moldova. Asociația a 
reușit să-și extindă relațiile de parteneriat cu colegii 
de breasla din Carolina de Nord (SUA), Germania, 
Danemarca.

În cadrul parteneriatului cu Biroul Relații 
Bilaterale al Ambasadei SUA în Moldova  au fost 
organizate sesiuni cu tema „Formarea Formatorilor” 
în metode de resuscitare. Aceste sesiuni au fost 
continuarea celor din anul trecut la care au participat 
asistentele medicale. Scopul acestor sesiuni a 
fost pregătirea formatorilor în cadrul medicilor 
și nurselor din Ministerul Apărării și Ministerul 
Sănătății al Republicii Moldova. Programul a inclus 
prezentări la tema Formarea Formatorilor care au 
pus în discuție metodele de predare aplicate de 
formatorii pregătiți care au inclus exerciții practice 
prezentate și ulterior aplicate pe manechini sub 
supravegherea instructorilor americani. Participanții 
la aceste sesiuni au fost aleși cu atenție, pentru 
ca pe viitor aceste persoane să fie responsabile 
pentru predarea cursurilor de resuscitare în cadrul 
instituțiilor  unde activează. Cursul a avut  loc la 
Academia Militara a Forțelor Armate „Alexandru 
cel Bun”. Evenimentul  a făcut parte din Programul 
de Parteneriat între statul Carolina de Nord al 
SUA și Republica Moldova și este organizat prin 
intermediul Biroului Relații Bilaterale, Garda 
Națională a Carolinei de Nord. 

Un alt training a avut loc în luna septembrie. 
La acest training au fost prezentate metode de 
eliberarea/deschidere a căilor respiratorii pe Cale 
Manuală cu ajutorul seringii speciale; Acces 
Vascular; Asistență Avansată la Arsuri; Asistență 
Avansată în caz de Hipotermie; Intervenții în caz 
de Pierderi de Lichide. Această sesiune a inclus 

PARTENERIATE DE COLABORARE 
ÎN VEDEREA PERFECȚIONĂRII CUNOȘTINȚELOR PROFESIONALE 

ALE ASISTENTENȚILOR MEDICALI

exemple video, exemple de situații precum și 
exerciții practice prezentate pe manechini și 
ulterior aplicate pe manechini sub supravegherea 
instructorilor americani. Prezentă la una dintre lecţii, 
șeful-adjunct al misiunii diplomatice a Ambasadei 
SUA la Chișinău, Kara McDonald, a menţionat că 
workshop-ul respectiv va spori calitatea serviciilor 
medicale acordate de către militarii şi asistentele 
medicale din ţara noastră.

O altă formă de colaborare este parteneriatul 
cu Carolina de Nord care include Universitatea de 
Medicină și un șir de instituții medicale din domeniul 
asistenței medicale oncologie, cardiologie, îngrijire 
paliativă ș.a. 

Vizita cu schimb de experiență a colegilor din 
Carolina de Nord a inclus și training-uri pentru 
asistentele medicale șefe cu tema „Rolul nurselor-
șefe în sistemul de organizare și conducere a 
procesului de nursing” – formator Liuba Ivanov 
și „Leardership administrare și conducere în 
coordonarea activității asistenților medicali” – 
formator Melody Bullok.

Un parteneriat activ a fost și colaborarea cu 
Colegiul de Medicină și Farmacie și Centrul de 
educație continuă pentru cadrele medicale cu 
studii medii, în cadrul cărora au fost efectuate un 
șir de activități: mese rotunde, ședințe, conferințe, 
activități de voluntariat.

Nu în ultimul rând, doresc să menționez despre 
parteneriatul, de lungă durată, cu Sindicatul 
„Sănătatea”. Pe această cale, aș dori să aduc sincere 
mulțumire întregii echipe a Biroului Executiv pentru 
buna colaborare, susținere și suportul acordat. 
În cadrul acestui parteneriat am avut un suport 
esențial  în organizarea Conferinței consacrate Zilei 
Internaționale a Nurselor  cu tematica „Nursele o 
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forță pentru schimbare – o resursă vitală pentru 
sănătate”. În luna decembrie a avut loc un curs de 
instruire organizat de către Sindicatul „Sănătatea” 
pentru asistentele medicale principale din spitalele 

Multstimaţi colegi,
De sfintele Sărbători să deschidem ușa pentru oaspeții dragi, inima pentru 

speranță, bucurie și lumină. Să fim mai buni și să privim înainte cu încredere, căci dacă 
avem credință, drumul din fața noastră va fi presurat cu împliniri. Fie ca anul ce vine să 

vă aducă multă veselie şi sănătate. Casa să Vă fie îmbelşugată, dragostea să Vă lumineze toate 
clipele vieţii, să aveţi un munte de noroc şi tot ce doriţi să împliniţi.

Vă urăm Dumneavoastră, familiilor și colaboratorilor ca frumusețea iernii cu dulce ecou al 
colindelor și cu imaginea celor dragi în suflet să Vă aducă împliniri, iubire și fericire. Ca de 
obicei, să Vă adunaţi în jurul bradului alături de familie şi de cei dragi şi să Vă bucuraţi de 

magia sărbătorilor. În aceste clipe minunate să îndrăznim să visăm şi să sperăm mai mult, să 
credem cu tărie că anul ce va începe va fi mai rodnic şi mai fericit. 

Crăciun Fericit şi La Mulţi Ani!
Elena STEMPOVSCAIA,

preşedintele Asociației de Nursing din Moldova

raionale, Centrele medicilor de familie din raioane 
și Centrele de sănătate, în total 50 persoane. Este 
pentru prima dată când se acordă o importanță 
deosebită anume acestei categorii de personal. În 
calitate de cadre de conducere este important ca 
asistentele principale să cunoască actele legislative, 
drepturile salariaților, să fie competente în luarea 
deciziilor, în soluționarea cazurilor de conflict 
și să posede o comunicare eficientă. Din partea 
asistenților medicali din întreaga republică aducem 
mari mulțumiri Sindicatului „Sănătatea” și fiind 
în ajunul serbătorilor de iarnă dorim să adresăm 
conducerii Sindicatului „Sănătate” sincere felicitări 
și urări de bine în anul care vine, succese și realizări 
frumoase, multă sănătate și vise realizate.

Centrul de Sănătate Publică 
din mun. chișinău

În acest an, colectivul Centrului de Sănătate 
Publică din mun. Chișinău se poate lăuda cu cel 
mai important eveniment de la fondarea sa. Astfel, 
într-un format al unei Conferințe Științifico-practice, 
Centrul a marcat 70 de ani de la fondarea Serviciului 
de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice din 
mun. Chișinău. Pe 22 octombrie curent, evenimentul 
excelând prin notorietatea oaspeților prezenți, buna 
organizare și servind drept o frumoasă ocazie pentru 
veterani – cei care au stat la începuturile acestui 
serviciu, de a-și da mâna cu colaboratorii de azi, 
care stau la straja sănătății din capitală, dar și de 
a privi cu încredere spre rezidenții și învățăceii 
care urmează să pășească încrezător în domeniul 
sănătății publice, să preia și să asigure continuitatea 
succeselor remarcabile prin care s-a impus de-a 
lungul anilor această instituție.

Oaspeți de onoare, printre care reprezentanți 
ai Guvernului, Cancelariei de Stat, Ministerului 
Sănătății, Sindicatului „Sănătatea ,Școlii de 
Management în Sănătate Publică și Universității 
de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, 
au ținut să fie alături de colectivul CSP Chișinău, 



exemplu de instituție model pentru alte entități 
publice.

Astăzi, ca să împartă din bucuria sa, colectivul 
CSP Chișinău, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, de 

aceasta dată, vine cu un mesaj de 
felicitare pentru toată comunitatea 
medicală,  aducându-le tuturor 
colegilor de breaslă gânduri bune și 
urări de bine și sănătate, de realizări 
frumoase, de pace în casă și în suflete. 

Vă mulțumim pentru colaborare 
și Vă dorim un An Nou încununat de 
succese!
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lucru pentru care le mulțumim. Totodată, meritele 
apreciate prin diplome de excelență, dar și încurajările 
pentru colaboratorii CSP servesc drept un imbold 
emoțional pozitiv în cucerirea noilor culmi pe 
tărâmul profesional.

Cei aproape 400 de 
colaboratori, în frunte 
cu medicul-șef, dna 
Luminița Suveică, au 
fost, astfel, pentru o zi 
gazda unui frumos prilej 
de amintiri despre cum 
a luat naștere Sănătatea 
Publică, servind drept Oleg PASCAL, 

președintele CS al CSP Chișinău

Organizația de Tineret din cadrul Sindicatului 
„Sănătatea” este o organizație funcțională cu o 
bună organizare și realizări în timp. Formată din 
studenți ai instituțiilor de învățământ medicale din 
țară, Organizația de Tineret este mereu gata de a 
fi în centrul evenimentelor, de a răspunde tuturor 
apelurilor și a lupta pentru drepturile și interesele 
membrilor săi.

Tinerii sindicaliști duc o activitate foarte diversă, 
fiind implicați în toate domeniile vieții de zi cu zi 
a studentului medicinist. Astfel, participă activ la 
evenimente sportive și culturale așa ca – TVC, 
Balul Bobocilor, Miss Universitate, Dragobete, 
Revelion etc. 

Tinerii sindicaliștii au obținut dreptul de a 
participa ca forță decisivă în viața instituțiilor, 
reprezentând interesele studenților și făcându-
se auziți. Ce ține de procesul didactic, membrii 

ORGANIZAȚIA DE TINERET 
DIN CADRUL SINDICATULUI „SĂNĂTATEA”

sindicatului participă la examene, pentru a fi 
alături de studenți și a evita situațiile în care ar 
putea fi lezate drepturile acestora. Fiind o forță de 
lucru puternică, Organizația de Tineret din cadrul 
Sindicatului „Sănătatea” organizează Congrese 
Internaționale Medicale, acesta fiind un punct forte 
în activul organizației.
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Dar, deoarece orice echipă este în continuă 
evoluție, schimbare și ascensionare, e absolut util de 
a consolida aceasta echipă, de a acapara cunoștințe 
noi, care ulterior să fie aplicate în practica zilnică a 
Organizației. Pentru aceasta, avem toată susținerea 
conducerii Sindicatului „Sănătatea”, care nu ezită 
să răspundă la apelurile Organizației de Tineret, și 
care e mereu gata să ne fie alături de câte ori avem 
nevoie. Astfel, deja a devenit o tradiție de a organiza 
în fiecare an Forumul Organizației de Tineret din 
cadrul Sindicatului „Sănătatea”. Anul acesta cu 
susținerea Sindicatului a fost posibilă organizarea și 
desfășurarea ediției 2014 a Forumului la Centrul de 
creație „F’estival”, un loc pitoresc unde cunoștințele 
și zâmbetul s-au îmbinat perfect, la care au participat 
atât membri mai vechi, cât și noi ai Organizației de 
Tineret. Obiectivele Forumului au fost consolidarea 
echipei cu încadrarea noilor membri, acumularea 
abilităților în domeniul comunicării și liderismului, 
monitorizarea corectă a timpului, cât și crearea 
unui plan de idei și de lucru pentru anul următor. 
Sub ghidarea atentă a formatorilor competenți, 
participanții s-au implicat foarte activ, s-au întrecut 
în idei și păreri, dând dovadă de maturitate și 
atitudine serioasă. Cele 3 zile au zburat rapid, 
lăsând o amprentă vizibilă în CV-ul participanților, 

care pentru a câta oara și-au manifestat dorința și 
capacitatea de lucru, cât și forța pe care o reprezintă.

Acum, la sfârșit de an, vrem să spunem un mare 
mulțumesc Conducerii Sindicatului „Sănătatea”, 
pentru susținere, îndrumare și înțelegere. Un sincer 
LA MULȚI ANI, și cele mai calde urări de bine, 
pentru cei care stau la straja bunăstării noastre și 
pentru cei datorită cărora, foarte multă lume merge 
cu încredere la serviciu. 

E vremea colindelor, vremea bucuriei, când 
minunea nașterii Mântuitorului cuprinde sufletele și 
le înnobilează. Fie ca Magia Sărbătorilor de iarna, 
cu zvon de cântece și clopoței, să Vă aducă fericire, 
sănătate și bunăstare. SăRBăTORI FERICITE!

Să trăiţi fericiţi 
Să aveţi tot ce doriţi
Viaţă lungă, oi în strungă
Bani în pungă să v-ajungă
Gazdă cât ai cheltuit
Să-ți dea Domnul înzecit.
La a noastră sărbătoare
Vă poftim pe fiecare
Cu un zâmbet, cu o floare
Cu o sinceră urare.

Corina ȘCERBATIUC
vicepreședintele Organizației de Tineret

La 2 septembrie 2014, IMSP Spitalul de 
Dermatologie şi Maladii Comunicabile a marchat 
70 ani de la fondare. Data fondării instituţiei e 
documentată prin ordinul Narcomzdravului RSSM 
nr.1 din 2 septembrie 1944.

Sub  denumirea  in i ţ i a l ă ,  Dispensa ru l 
Dermatovenerologic Republican a funcţionat până 
în anul 2012, când prin absorbţia Centrului Naţional 

SPITALUL DE DERMATOLOGIE şI MALADII COMUNICAbILE -
LA 70 ANI DE LA fONDARE

HIV/SIDA şi secţiei pentru tratamentul infecţiei 
HIV, se reorganizează prin ordinul Ministerului 
Sănătății (nr.1317 din 22.12.2012) în IMSP Spitalul 
de Dermatologie şi Maladii Comunicabile (SDMC).

Calea parcursă de instituţie în cei 70 ani este 
cu adevărat glorioasă. Din documentele de arhivă, 
aflăm că la momentul organizării Dispensarul 
dispunea de 2 medici şi 12 lucrători cu studii 
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medii, care au fost primii arhitecţi ai serviciului 
dermatovenerologic naţional. 

La consolidarea serviciului dermatovenerologic 
din ţară, suport considerabil l-au adus figuri 
marcante, care s-au aflat la cârma instituţiei, precum: 
Igor Revin, primul medic şef al Dispensarului, 
Nicolae Oleinic, Galina Barbăneagră, Anatol 
Antoniev, actual profesor în Federaţia Rusă, Vasile 
Bilic, Andrei Gherman, Constantin Pasecinic şi alţii.

O primenire evidentă a cunoscut Spitalul în 
ultimii ani.

Astăzi, Spitalul dispune de 175 paturi, inclusiv 
140 de profil dermatologic şi 35 de tratament ARV 
şi asistenţă paliativă.

Anual, în secţiile spitalului se tratează peste 4000 
pacienţi, iar de asistenţă consultativă beneficiază 
35000 persoane.  

Resursele umane constituie tezaurul spitalului. 
Astăzi, în Spital activează colaboratori, inclusiv 
medici şi specialişti cu studii superioare – 41, cu 
studii medii medicale – 62, alt personal – 94.

Spitalul de Dermatologie şi Maladii Comunicabile 
este coordonatorul naţional al Programului 
naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/
SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală. În 
acest context spitalul participă la elaborarea 
politicilor şi strategiilor de ţară în organizarea 
asistenţei medicale persoanelor cu infecţia HIV şi 
infecţiilor cu transmitere sexuală, monitorizează 
situaţia epidemică prin aceste infecţii, mobilizează 
specialiştii din sistemul de sănătate, societate civilă 
la atingerea obiectivelor de reducere a impactului 
medico – social al acestor maladii. 

Spitalul de Dermatologie şi Maladii Comunicabile 
este nucleul care consolidează activitatea medicilor 
dermatovenerologi din ţară.

Instituţia este baza clinică 
pentru formarea,  modelarea 
ş i  per fec tarea  capaci tă ţ i lor 
profesionale ale viitorilor specialişti 
în dermatovenerologie şi asistenţă 
specializată în infecţia HIV, a 
asistenţilor medicali şi specialiştilor 
de laborator.

Act iv i t a t ea  Sp i t a lu lu i  ş i 
serviciului dermatovenerologic 
naţional este înalt apreciată de 
Organizația Mondială a Sănătății, 
care a propus doar Republicii 

Moldova realizarea proiectului de iradicare a 
sifilisului congenital.

Specialiştii Spitalului permanent implementează 
metode noi de diagnostic şi tratament, asigurând 
astfel prestarea asistenţei medicale de calitate.

Pentru a facilita acest deziderat, anual spitalul 
achiziţionează echipamente medicale, reagenţi 
de laborator pentru lărgirea paletei investigaţiilor 
diagnostice.

În anul curent Spitalul a prezentat Ministerului 
Sănătății propunerea de a organiza parteneriat 
public-privat în dermato-chirurgie, care a fost 
acceptată şi urmează paşii următori pentru a fi 
realizat.

Evaluând activitatea economică financiară a 
Spitalului în ultimii 5 ani se menţionează sporirea 
volumului mijloacelor financiare obţinute de spital. 
Dacă în anul 2010 bugetul spitalului a constituit 13 
622 3 mii lei pentru anul 2014 se aşteaptă un buget 
de 2 2560 0 mii lei, o sporire cu 65,5%.

Este ştiut că cea mai valoroasă apreciere a 
activităţii instituţiei medicale reprezintă opinia 
bolnavilor, care au beneficiat de serviciile prestate. 
Referitor la Spitalul de Dermatologie şi Maladii 
Comunicabile obiecţii la calitatea asistenţei 

medicale prestate în adresa Ministerului 
Sănătății în ultimii ani n-au fost. Nu 
s-au înregistrat nici apeluri respective 
la linia verde a Ministerului Sănătăţii.

S-a realizat mult şi bine, dar nu tot. 
Mari şi importante obiective stau în faţa 
colectivului Spitalului pentru viitor. 

În final, folosindu-ne de ocazie, 
felicităm colegii  de breaslă cu 
Sărbătorile de Crăciun şi An Nou 2015, 
dorindu-le multă sănătate, succese 
remarcabile pe tărâmul profesional şi 
bunăstare în familie.

Comitetul sindical al IMSP 
Spitalul de Dermatologie şi Maladii Comunicabile



7

„Romanița” a reușit să impresioneze, de fiecare 
dată, la fiecare apariție pe scenă, devenind premiant 
și laureat al numeroaselor concursuri și festivale 
naționale: Festivalul Național „Sună tălăncuțele”, 
ediția IV; Festivalul-concurs „Florile dalbe”, 
edițiile XI, XIV; Festivalul-concurs „La onor, la 
datorie”, ediția XIII; Festivalul-concurs „Cântec 
popular pascal”, ediția X; Festivalul-concurs 
„Pentru tine, Doamne”, ediția XIV; Festivalul-
concurs „Tradiții și obiceiuri de nuntă”, ediția II; 
Concursul „Aprindeți luminile”, ediția XI; Festival-
concurs „Frunza nucului”; Festivalul-concurs 
„Sună tălăncuțele”; Festivalul-concurs  „Hristos 
a înviat”.

În anul 2012, ansamblului etnofolcloric 
„Romanița” i s-a conferit titlul de colectiv model.

Anul de studii 2013-2014 a fost dedicat aniversării 
a 70 ani ai Colegiului Național de Medicină și 
Farmacie „Raisa Pacalo”. Pe parcursul întregului an 
ansamblul a participat în cadrul tuturor activităților 
cultural-artistice organizate în cadrul instituției.

Trăind cu dragostea cântecului popular, prin 
intermediul a 25 voci, care transmit ce cu adevărat 
se numește cântec popular, ansamblul evoluează 
cu programe de concert la diferite manifestări de 
rang internațional: Festivalul internațional „Regele 
Brazilor”, Bistrița Năsăud; Festivalul internațional 
„Венок Дружбы”, Belorusia, diploma „Simpatia 
publicului”; Concursul de cântec și dans pentru 
tinere talente „Barca de aur”, Polonia, premiul mare 
„Barca de aur” pentru prestația muzicală, „Barca 
de argint” pentru dans popular.

În semn de înaltă apreciere, în luna decembrie 
2013, ansamblul a fost invitat de Mitropolitul 
României - Daniel, demonstrând și de data aceasta 
o prestație deosebită cu un program de colinde. 

Folclorul constituie una din mândriile naționale 
ale fiecărui popor. Cântecul și dansul popular, prin 
mesajele lor, trezesc în suflet cele mai frumoase și 
adânci trăiri.

Folclorul îi alege parcă singur, și întotdeauna 
fără greș, pe cei al căror destin este să-l facă 
lumii cunoscut. Printre cei care, astăzi, îi dau din 
vigoarea tinereții lor sânt și membrii ansamblului 
etnofolcloric „Romanița” al Colegiului Național 
de Medicină și Farmacie ,,Raisa Pacalo” (CNMF 
,,Raisa Pacalo”).

Înființat în anul 2007, din inițiativa directorului 
CNMF ,,Raisa Pacalo” – doamna Ala Manolache, 
ansamblul a devenit una din formațiile artistice 
apreciate atât în peisajul cultural național cât și 
internațional. De 7 ani duce cu el frumusețea 
dansurilor, cântecelor și a costumelor populare.

Glasurile strălucitoare, de o forță expresivă 
majoră, priceperea și intuiția conducătorului artistic, 
dl Siminică Mihai, de a alcătui repertoriul și de 
a-l valorifica în funcție de momentul artistic și, 
nu în ultimul rând, farmecul, ținuta scenică sânt 
argumentele care promovează cu succes ansamblul 
etnofolcloric „Romanița”, care trece rampa scenei 
și face publicul să vibreze la dăruirea sa artistică.

Repertoriul coreografic se remarcă prin 
originalitatea și autenticitatea dansurilor 
reprezentative pentru toate zonele etnofolclorice 
ale Moldovei. 

Ansamblul impresionează prin cromatica și 
frumusețea costumelor populare, virtuozitatea, 
ritmul și acuratețea interpretării. Pune în valoare 
frumusețea folclorului acestui colț de lume, în 
care autenticul rămâne încă puternic înrădăcinat în 
sufletele oamenilor.

Prin muncă asiduă, ansamblul etnofolcloric 

AnsAmblul etnofolcloric „romAniȚA” –
mesAgerul colegiului nAȚionAl de medicină și fArmAcie „rAisA PAcAlo”
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Ala MANOLACHE,
director CNMF „Raisa Pacalo”

Stela GALEMBA,
președintele CS al studenților al CNMF „Raisa Pacalo,”

Cine nu învață din 
istorie riscă să o repete, 
dar cine nu prețuiește 
moștenirea de veacuri 
nu există. Acesta este 
mesajul ansamblului 
etnofolcloric „Romanița” 

al Colegiului Național de Medicină și Farmacie 
,,Raisa Pacalo”, transmis prin reușitele prezentări, 
prin abnegație și prin mare dragoste de folclor.

În preajma sărbătorilor de iarnă venim cu cele mai 
frumoase gânduri, urări de bine, de sănătate și mari 
împliniri. Fie ca lumina harului să Vă însoțească 
mereu și pretutindeni. Succese și rezultate frumoase 

Deschide ușa creștine
Ca venim din nou la tine
Drumu-i lung și-am obosit
De departe am venit. 
Și la Viflaem am fost
Unde s-a născut Hristos, 
Și-am văzut pe a sa mamă
Pe care Maria-o cheamă. 
Cum umbla din casă-n casă 
Ca pe fiul ei să nască
Umbla-n sus si umbla-n jos
Ca să nască pe Hristos!
Umbla-n jos și umbla-n sus
Ca să nască pe Iisus, 
Mai târziu ca și apoi

Colectivul IMSP Centrul 
de  sănăta te  Cahul  Vă 
adresează cele mai sincere 
felicitări și urări de bine cu 
prilejul sărbătorilor de iarnă, 
dorindu-vă pace, linişte 
sufletească şi frumoase 
realizări pe plan profesional.

COLINDE DE CRĂCIUN!
Un staul frumos de oi
Și acolo pe fân jos
S-a născut Domnul Hristos
Cete de îngeri cobora
Staulul de-l înconjură
Îngerii cu flori în mână
Împletesc mândră cunună
Pe cunună-i scris frumos
Astăzi s-a născut Hristos
Care cu puterea sa 
Mântui-va el lumea
Și-de acum până-n vecie 
Mila Domnului să fie
Tuturor cu bucurie!

Larisa CHIRIAC, 
preşedintele CS al CS Cahul

în lucrul nobil pe care îl realizați.
CrăCiun FeriCit!



Начальство чтобы с Вами нежнее 
Всегда обращалось, ценя, 
Чтоб помнило: пряник нужнее 
Он стимул не хуже ремня. 
Пожелать хотим так много что всего не перечесть. 
Мира небо голубого все успеть и все учесть. 
Но главное – мы пожелаем
Здоровья всем, счастья в дома!
Пускай Новый Год заполняет 
Добром все Ваши закрома!
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Vă adresăm un mesaj de felicitare cu prilejul 
Crăciunului şi Sfintelor Sărbători de iarnă!

Ca urmași ai lui Hipocrate, care vegheaţi asupra 
sănătății cetățenilor ţării noastre, aducem cele mai 
sincere mulţumiri pentru munca responsabilă a 
Domniilor Voastre. Profesia noastră este considerată, 
pe bună dreptate, una din cele mai nobile din lume, 
dar și una de o responsabilitate aproape inegalabilă. 
De aceea, trebuie să conștientizăm împreună că 
avem de îndeplinit o sarcină dificilă, dar extrem 
de importantă – aceea de a oferi populaţiei servicii 
medicale de calitate, precum şi încrederea și speranţa 
pe care o așteaptă de la Dumneavoastră pacienţii.

 Stimaţi medici, asistenţi medicali, lucrători 
farmaceutici și personalului tehnic al Spitalului 
Sfântul Arhanghel Mihail, dar şi colegi din 
întreaga ţara! Vă mulţumim 
pentru că Vă dedicaţi viaţa 
exercitării uneia dintre cele 
mai nobile profesii. Aţi fost 
și rămâneţi întotdeauna 
alături  de dureri le  ş i 
suferinţele bolnavului. 
Cu certitudine, actualul 

DRAGI LUCRĂTORI AI SISTEMULUI DE SĂNĂTATE!

potenţial medical al ţării noastre este capabil să 
răspundă provocărilor, să reziste greutăţilor, să 
implementeze proiecte și activităţi ce vor perfecţiona 
sistemul sănătăţii.

Dragi colegi! Cu prilejul Crăciunului şi a 
Anului Nou Vă urăm multă sănătate, 
devotament, împliniri pe plan personal 
și profesional, să aveţi parte de căldura 
recunoștinţei umane și a satisfacţiei 
morale, la care are dreptul fiecare 
profesionist. 

Un Crăciun şi un An Nou fericit! La 
mulţi ani!

Membrii CS al Spitalului Sfântul Arhanghel 
Mihail din municipiul Chişinău

Коллектив Вулканештской Рaйонной 
Больнице (РБ) поздравляет Вас с наступающим 
Новым Годом. Желаем Вам крепкого здоровья, 
творческих мыслей и фантазии, бизнес-планов, 
проектов, открытий, всех клиентов Европы 
и Азии. Пусть сбываются Ваши желания, 
наступают моменты счастья, пусть Вашим 
доходам завидуют все президенты. Желаем 
Вам много успешных стратегий и меньше 
бесплатных хлопот.

ДРУЗЬЯ, ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

Администрация Вулканештской РБ
Профсоюзный комитет Вулканештской РБ
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În ajunul sărbătorilor de iarnă, Asociația Sindicală ”Sănătatea” din raionul Ungheni, Vă aduce un mesaj 
de felicitare tuturor colegilor din ramura ocrotirii sănătății și colaboratorilor Sindicatului „Sănătatea”.

Vă dorim un An Nou cât mai bun și plin de succese remarcabile în activitatea pe care o desfășurați, 
aducând oamenilor cea mai de preț bogăție care poate fi pe pământ – SăNăTATEA.

Vă urăm sănătate, noroc, bunăstare, căldură sufletească, prosperitate, cer senin și realizarea tuturor 
speranțelor și Vă dorim un An Nou mai rodnic și mai fericit. LA MULȚI ANI!!!

STIMAȚI COLEGI!

Vă urăm de sănătate,
În an nou s-aveți de toate,
Viața să vă fie lungă,
Bani s-aveți mereu în pungă,
Spor în toate și dreptate,
Să aveți și mai departe,
Cer senin, vise frumoase,
Vieți salvate – sănătoase,

Feți Frumoși și Cosânzene,
Violete și Elene,
Neamului și-ntreg popor,
Succese și-un trai ușor,
Anul fie mai bogat,
Cu de toate-ndestulat,
Munca prețuită-n bani,
La Anul și La Mulți Ani!!!

Asociația Sindicală „Sănătatea” din raionul Ungheni

Stimaţii şi bunii mei colegi, membri ai Sindicatului „Sanatatea”!
Pe răbojul vremii se mai înscrie o trecere de ani. Cu această frumoasa 

ocazie Vă felicit şi Vă doresc sufletul să Vă fie o floare de cristal, pentru ce 
aţi reuşit în acest an din trecrea de vremi, pentru că aţi ajuns sănătoşi să-l cuprindeţi în braţe 

pe noul an, adus prin dalb de colinde. Vă îndemn împreună, cu siguranţă să trecem hotarul dintre ani, 
mânaţi la pas şi la cuget de clinchet vesel de clopoţei, de spiritul caldei urări Crăciun fericit!

Încrestez în panorama trecerii însemnele izbânzilor fiecărui dintre Dumneavoastra, ca membru al 
sindicatului, ca echipă. Sunt mândră şi bucuroasă, că omul nostru e în stare ca un zeu, puterea izbănzii, 
iertării, iubirii să o poarte toată viaţa. 

Pentru asemenea oameni ca Dumneavoastra se ţine un Crăciun fericit pe pământ, se conectează cerul 
cu fântâna, se dăruieşte o iertare la trecere dintre ani, la Naşterea Măntuitorului.

Acesta Vă este sufletul, chemarea şi generozitatea 
cu care trataţi membrii sindicatului, oamenii care 
au nevoie să-i susţineţi, să-i remuneraţi, să-i ajutaţi 
şi să le organizaţi frumos o trecere de ani!

Un An Nou, fericit urez tuturor. Păstraţi-vă 
verticalitatea, corectitudinea,lăsaţi urme frumoase 
pe pamint. Ţara şi oamenii şi Noul An au nevoie 
de această demnitate frumoasă a Dumneavoastră, 
oameni ai binelui, ai dăruirii pentru om. 

LA MULŢI ANI!

CLOPOŢEI DE AN NOU 

Ludmila PROCIUC,
preşedintele CS al CSP Sângerei,

preşedintele Consiliului de femei din cadrul Consiliului Interramural Teritorial 
al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova din raionul Sângerei
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Timpul aleargă grăbit având menirea de a consemna reuşitele şi nereuşitele, 
necazurile şi bucuriile cotidiene.

Acum la hotarul dintre ani în ajunul sărbătorilor de iarnă colectivul Centrului 
de sănătate publică Străşeni (CSP Strășeni) vine cu un mesaj de felicitare 
adresat tuturor colegilor din ramura ocrotirii sănătăţii și întregului colectiv al 

Sindicatului ,,Sănătatea”.
Vă adresăm cele mai 

sincere şi călduroase 
fel ici tări  ş i  urări  de 
bine. Să aveţi un an plin 
de împliniri. Succese, 
r e a l i z ă r i  f r u m o a s e , 
optimism, multă căldură în suflet şi în casă, sănătate 
şi fericire. Fie ca bucuria şi liniştea adusă de Sfintele 
Sărbători să Vă însoţească pe tot parcursul anului! 

La MuLţi ani!

FELICITĂRI!!!

Valentina GUŞAN,
preşedintele CS al CSP Străşeni

Совсем немного времени остается до 
наступления Нового года, это один из самых 
любимых праздников для каждого из нас. Мы 
всегда встречаем его с радостью и волнением, 
ждем добрых перемен и новых успехов.

Пусть источником оптимизма и жизненной 
силы для вас служат дружеская поддержка, 

любовь и понимание 
к о л л е г , 
близких по 
духу людей. 
Пусть вместе 
с праздниками в ваши дома придут радость, тепло и уверенность 
в завтрашнем дне.

Доброго вам здоровья, долголетия, активной жизненной 
позиции, светлых и радостных событий в жизни, веры в себя 
и наше будущее. С Новым годом вас и светлым праздником 
Рождества Христова!

Искренне, от всей души поздравляем вас с наступающими 
праздниками коллектив ЗССМП АТО Гагаузия.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
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Galina MAXIMCIUC,
Directorul SR Drochia

Gheorghe FURTUNĂ,
președintele CS al SR Drochia

STIMAŢI COLEGI!
 Centrul de Recuperare pentru Copii „Ceadâr-Lunga” (CRC „Ceadîr-Lunga”) Vă aduce sincere 

felicitări cu sărbătorile de iarnă. Fie ca anul care vine să vă aducă numai bucurie, lumină în casă şi în 
suflet. Înțelepciunea şi generozitatea să Vă fie călăuză pe parcursul întregului an.

Anul 2015 să fie plin de dragoste, fericire şi noi schimbări spre bine. 
Prosperitatea şi voie bună! Sărbători fericite!

Nina HASTA,
președintele CS al CRC „Ceadâr-Lunga”

DRAGI COLEGI!
La cumpăna dintre ani dorim să Vă adresăm cele mai calde și alese sentimente de prețuire pentru 

munca depusă pe altarul sacrificiilor profesionale întru asigurarea sănătății omului.
Cu ocazia sărbătorilor de iarnă Vă aducem sincere felicitări și urări de bine. Fie ca bucuria și liniștea 

sfintelor sărbători să Vă însoțească pe parcursul anului ce va urma. Succese și realizări frumoase, respectul 
și recunoștința pacienților.

Crăciun fericit și un An Nou mai bun și mai bogat în evenimente frumoase!

Să ningă încet deasupra Dumneavoastră cu fulgi de fericire,
Să fie visul Dumneavoastră un zbor de împlinire.
Povara vieții să Vă fie un car cu sănătate,
Să Vă fie sufletul scăldat în bunătate.
Să aveți oricând în drumul Dumneavoastră un soare zâmbitor,
Să  aveți alături chipuri dragi și un înger păzitor.
La Anul și La Mulți Ani!

LA MULȚI ANI!!!


