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ZIAR NAŢIONAL

Centrul Național Anticorupție 
face „curățenie” în sistemul de sănătate

Scheme în care erau implicați medici și farmaciști, victime fiind pacienții

Zile grele pentru angajații sis-
temului de sănătate din Republica 
Moldova. După ce, la sfârșitul săp-
tămânii trecute, Centrul Național 
Anticorupție a reținut 20 de persoa-
ne bănuite de corupere şi abuz în 
serviciu în „Dosarul Farmaciștilor”. 

Iar în seara zilei de 13 februarie a 
fost reținut pentru luare de mită 
și un medic urolog de la Institutul 
Oncologic din Chişinău. Potrivit 
serviciului de presă al CNA, acesta 
i-ar fi cerut unui bolnav incurabil 
7000 de lei pentru o intervenţie 
chirurgicală.

Denunțătorul, pacient al Institu-
tului Oncologic, susține că, acum 

o lună, doctorul ar fi pretins de la 
el 7000 de lei pentru a-l interna 
şi pentru a-i asigura o interven-
ţie chirurgicală urgentă. Deoarece 
familia bolnavului i-a oferit doar 
2000 de lei, la externare, medi-
cul l-a atenționat că îşi va onora 
promisiunile legate de prescrie-
rea tratamentului şi monitorizarea 
stării sănătăţii când va primi toată 

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

Actual

Suspiciuni legate de 
lipsa transparenţei 
la negocieri 
Federaţia „Sindicons” inten-
ţionează să solicite Inspec-
toratului de Stat al Muncii să 
intervină în a fi luate măsu-
rile de rigoare faţă de admi-
nistraţia ÎS „Fabrica de sticlă 
din Chişinău”.

Elaborarea  
standardelor  
ocupaţionale 
După o pauză de trei ani, 
comitetele sectoriale pen-
tru formare profesională din 
ţara noastră îşi propun să 
reia, în acest an, activitatea 
de elaborare a standardelor 
ocupaţionale pentru profe-
siile muncitoreşti.

Tot mai mulţi 
cetățeni vin  
la întâlnire cu  
avocaţii sindicatelor
Aproximativ 40 de salariaţi, 
membri de sindicat, au be-
neficiat de consultaţii juridi-
ce gratuite din partea avo-
catului CNSM în raioanele 
Cimişlia şi Drochia.

Și taţii doresc  
să îngrijească  
de copii
Informațiile statistice deno-
tă că tot mai mulți bărbați 
aleg să petreacă primii trei 
ani alături de copiii lor.

FSCM, un sindicat modern, 
la ora bilanțului

Ministerul de resort, 
deschis dialogului cu profesorii
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2018 - Anul contractului colectiv de muncă declarat de sindicate

suma. Numai că pacientul în ca-
uză s-a plâns la Centrul Național 
Anticorupție, iar pe bancnotele 
care au fost transmise în a doua 
tranșă era scris „Mită”. Astfel, an-
gajatul Institutului Oncologic a fost 
reţinut pentru 72 de ore şi se află în 
custodia CNA. Dacă i se va demon-
stra vinovăția, acesta riscă până la 
10 ani de închisoare.

Natalia HADÂRCĂ,
n.hadarca@vocea.md
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