
În fiecare an, pe data de 5 mai, se sărbătoreşte Ziua internaţională a moaşelor. 

Lansată de Confederaţia Internaţională a Moaşelor (CIM), la sfârşitul anilor 1980, Ziua 

internaţională a moaşelor a fost aleasă pentru a reliefa importanţa acestora, atât în sistemul sanitar, 

cât şi în cadrul comunităţii, pentru creşterea gradul de conştientizare privind statutul moaşelor şi al 

activităţilor acestora în îngrijirea mamelor şi nou-născuţilor. 

Moaşele sunt cele care monitorizează, alături de medic, o femeie în ultimele luni de sarcină, 

o asistă la naştere şi sunt alături de mame în primele zile după naştere.  

Şi tot împreună cu medicul, moaşa consiliază cuplurile pe perioada sarcinii despre paşii ce 

trebuie urmaţi înainte şi după naşterea copilului. 

Doamna Lenuța Avădănei s-a născut în ziua de Întâmpinarea Domnului, pe 2 februarie 1947 

în com. Voinești, jud. Iași. A urmat Școala primară în comuna natală, după care, între anii 1965-

1967 a urmat studiile la Școala Sanitară din Iași, profilul Obstetrică-Ginecologie. La terminarea 

Școlii Sanitare s-a reîntors în comuna natală, unde a lucrat la Casa de nașteri.  

În anul 1969 s-a căsătorit cu domnul Mihai Avădănei.  

În august 1970, s-a mutat la Iași, unde a lucrat la Leagănul de copii. După opt ani, a plecat la 

Câmpulung Muscel, urmându-și soțul, care lucra în industrie chimică. 

În anul 1983 a venit la Roman și s-a angajat la Spitalul municipal, unde a lucrat timp de 20 

de ani la Secția Obstetrică-Ginecologie. Meseria de moașă nu este o meserie ușoară, în 

responsabilitatea moașei stă viața mamei și a nou-născutului. A avut privilegiul să asiste venirea pe 

lume a sute de bebeluși.    

A lucrat alături de medicii Secţiei Obstetrică-Ginecologie: Ioan Macovei, Dorel Romanescu, 

Vasile Mereuță, Virgil Trofin, Mariana Farcaș, Elena Trică, Laura Arvătescu, Elena Hanganu, 

Gabriela Zoican. 

În anul 2004 s-a pensionat și s-a dedicat familiei. În timpul liber îngrijește grădina de legume 

și lucrează goblen. 

Are trei copiii, un băiat - Mihai și două fete - Liliana și Irina și are și doi nepoți. 

Profesia de moaşă nu este o profesie oarecare, este o profesie cu multe nopţi albe, multe 

sacrificii, emoţii şi speranţe. E o profesie în care nu dăruieşti nimic dacă nu te dăruieşti pe tine, fără 

odihnă, risipitor cu tot ce simţi, cu tot ce ştii, cu toată dragostea, pentru rodul dragostei, minunea 

vieţii: COPILUL!            


