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ZIAR NAŢIONAL

Planificarea familială este un drept 
fundamental și inalienabil al omului

Moldova, printre primele țări din Europa care au un nou Program 
privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive

Familia stă la baza unei societăți 
sănătoase și prospere. Planifica-
rea familială constituie unul dintre 
drepturile fundamentale ale omu-
lui. Fiecare persoană și fiecare cup-
lu are dreptul să decidă liber asu-
pra numărului de copii pe care și-i 
dorește, a intervalului dintre sarcini, 
a momentului când trebuie să pla-

nifice o sarcină, la fel și dacă vrea 
să aibă copii. De Ziua Mondială a 
Populației, marcată anual pe 11 iu-
lie, Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale, de comun acord 
cu Agenția ONU pentru drepturile 
și sănătatea reproductivă (UNFPA 
Moldova), a atenționat opinia publi-
că asupra unor aspecte importante 
privind dezvoltarea populației. 

Deși suntem în anul 2018, când 
este asigurat accesul la orice fel de 
informație, inclusiv de pe internet, 

doar o treime dintre femeile de vâr-
stă reproductivă din Republica Mol-
dova utilizează mijloace moderne 
de contracepție. Potrivit statisticilor, 
doar 16% din cupluri își planifică din 
timp nașterea, luând toate măsurile 
pentru ca să aibă un copil sănătos.

Ministrul Sănătății, Muncii și Pro-
tecției Sociale, Svetlana Cebotari, a 
atenționat, în cadrul unei conferințe 
de presă, că fiecare al șaptelea băr-
bat consideră că aspectul privind 
planificarea familială ține strict de 
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Actual

Salariile tarifare  
din sectorul  
agroalimentar  
vor fi majorate
Salariile tarifare pentru lu-
crătorii din unităţile afiliate 
Federaţiei „Agroindsind” 
au fost ajustate în cores-
pundere cu noile prevederi 
legale.

Mai multe cereri 
decât locuri de 
cazare 
La „Perlele Nistrului” din 
Vadul lui Vodă numărul de 
cereri din partea părinţilor 
a întrecut oferta taberei.

Cercetare axată pe îmbunătăţirea 
activităţii economice 

Se pun bazele unor noi 
structuri sindicale p.2

2018 - Anul contractului colectiv de muncă declarat de sindicate

responsabilitatea femeilor. „Există 
încă foarte multe mituri care tre-
buie sparte. Iar populația trebuie 
informată corect. Fiecare persoană 
trebuie să aibă acces la informare, 
la consiliere, la servicii de planifi-
care familială de calitate, inclusiv la 
mijloace moderne de contracepție. 
Îndemn toată societatea să spar- 
gem stereotipurile care mai există 
și mai persistă în mintea noastră și 
sunt prezente în societate”, a spus 
Svetlana Cebotari.

Natalia HADÂRCĂ,
n.hadarca@vocea.md
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În a treia duminică 
a lunii iulie, 
se sărbătorește 
Ziua Profesională 
a Lucrătorilor 
din Comerț; 
în prima duminică 
a lunii august - 
Ziua Feroviarului; 
în a doua duminică – 
Ziua Lucrătorului 
din Construcții. 
Pe 12 august, este Ziua 
Mondială a Tineretului, 
pe 15 august - 
Ziua Financiarului.

Aviz
Redacția iese în concediu, 
următorul număr al ziarului 
„Vocea poporului” va apă-
rea pe 17 august a.c.
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