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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVAEducația este temelia 

și viitorul unei țări
Obiectivele principale pentru 2019, 
identificate de „SindASP”p.2 p.5

Actual

Măsuri de orientare  
profesională  
a tinerilor 
O serie de măsuri vor fi între-
prinse în timpul apropiat de 
mai multe autorităţi din ţara 
noastră pentru a determina 
tinerii să deprindă meserii, să 
se angajeze şi să contribuie la 
creşterea nivelului de bunăs-
tare la baştină.

Leafa minimă  
garantată, mai  
mare de la 1 mai
De la 1 mai 2019, cuantumul 
salariului minim garantat 
în sectorul real va constitui 
2775 de lei, faţă de 2610 lei, 
cât este în prezent. Sindica-
tele salută majorarea acestui 
cuantum. 

Ramura  
construcţiilor,  
o prioritate  
pentru economie
Ramura construcţiilor ar pu-
tea deveni prioritate naţio-
nală pentru următorii ani. O 
iniţiativă în acest sens este 
promovată de Federaţia Sin-
dicatelor din Construcţii şi In-
dustria Materialelor de Con-
strucţii „Sindicons”. 

Sfaturile  
economistului  
și ale avocatului

„Vocea poporului”  
în raioanele  
Râșcani și Ialoveni

Provocările din domeniul sănătății pot fi depășite doar prin dialog social 
cu sindicatele și prin reforme

Criza resurselor umane din sănă-
tate este problema cea mai gravă a 
viitorului apropiat. Acest risc este 
iminent nu doar la nivel național, 
dar și la nivel regional și global, 
constând în insuficiența lucrătorilor 
medicali, distribuția lor geografic 
neuniform, migrația masivă. Ast-
fel, sindicatele vor continua efortul 
pentru a-i determina pe tinerii me-
dici să rămână să profeseze acasă, 

insistând pe lângă Guvern ca să 
le fie create condiții atractive de 
muncă. 

„La 1 ianuarie 2019, în Republica 
Moldova activau 10.033 de medici 
și circa 20 de mii de lucrători me-
dicali cu studii medii speciale. Nu-
mărul medicilor este în descreștere, 
chiar dacă anul trecut a fost pro-
movată încontinuu atractivitatea 
profesiei medicale. A fost elabo-
rat și un Plan de comunicare între 
instituțiile de învățământ medical 
pentru a-i atrage pe cei mai buni 
absolvenți în sistemul sănătății au-

tohton”. Declarația a fost făcută de 
către Aurel Popovici, președintele 
Federației Sindicale „Sănătatea” 
din Moldova, în discursul său la 
ședința în plen a Consiliului Repu-
blican al organizației respective. 

La eveniment au participat
Boris Gîlcă, secretar general de stat 
al Ministerului Sănătății, Muncii 
și Protecției Sociale, Oleg Budza, 
președintele Confederației Națio-
nale a Sindicatelor din Moldova 
(CNSM), Iurie Osoianu, vicedirector 
al Companiei Naționale de Asigu-
rări în Medicină.

Un moment esențial al eveni-
mentului l-a constituit prezenta-
rea raportului Federației Sindicale 
„Sănătatea” pentru anul 2018, care 
reflectă situația reală din domeniul 
sănătății, document așteptat și de 
către ministerul de resort. Evident, 
s-a vorbit și despre realizarea bu-
getului sindical pe anul 2018, apro-
barea bugetului pentru anul în 
curs. În general, au fost abordate 
problemele din sistem și au fost 
propuse soluții pentru depășirea 
acestora. 

Sistemul medical din țară 
are urgent nevoie de resuscitare

Natalia HADÂRCĂ,
n.hadarca@vocea.md
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Pe 14 aprilie este Ziua 
expertului judiciar.
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