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ZIAR NAŢIONAL

Securitatea și sănătatea în muncă, 
prioritare în activitatea sindicatelor

Evaluarea riscurilor profesionale la nivel de întreprindere, 
la voia întâmplării sau la cheremul patronului

Anual, în Republica Moldova 
sunt traumatizați în urma acciden-
telor de muncă aproximativ 500 de 
salariați, dintre care își pierd viața 
în jur de 40 de lucrători. Indicii ma-
ladiilor profesionale sunt destul de 
nesemnificativi și se află, din an în 
an, în descreștere. Dacă, în anul 
2012, au fost înregistrate 12 cazuri 
de boli profesionale, iar în 2013 - 

șase, pe parcursul anului 2014, în 
țară nu au fost înregistrate boli 
profesionale. Indicii maladiilor pro-
fesionale sunt mici nu pentru că ar 
exista condiții de muncă bune, ci 
pentru că avem sisteme învechite 
de diagnosticare și legi imperfecte, 
susține Oleg Budza, președintele 
Confederației Naționale a Sindica-
telor din Moldova. 

Securitatea și sănătatea în mun-
că sunt teme promovate intens 
de sindicate, aspecte prioritare și 
pentru statele europene, care au 

înființat o agenţie internaţiona-
lă pentru securitate şi sănătate în 
muncă. În timp ce ţările cu servicii 
medicale foarte dezvoltate rapor-
tează, anual, 3000-5000 de cazuri 
de îmbolnăvire profesională, în Re-
publica Moldova sunt luate în evi-
denţă doar câteva zeci de cazuri, 
în condițiile în care întreprinderile 
care respectă întocmai siguranța 
salariatului la locul de muncă pot fi 
numărate pe degete. 

Aceste subiecte au fost discuta-
te și în cadrul atelierului de lucru 

cu genericul „Evaluarea riscurilor 
profesionale la nivel de unitate”, 
organizat de CNSM, la Institutul 
Muncii. 

La eveniment au participat con-
ducerea sindicatelor, reprezentanți 
de la Institutul Național de Cerce-
tare–Dezvoltare pentru Protecția 
Muncii „Alexandru Darabont”’ din 
România, dar și specialiști în dome-
niul securității și sănătății în mun-
că din cadrul centrelor sindicale 
național-ramurale.

Natalia HADÂRCĂ,
n.hadarca@vocea.md

Actual

Sindicatele  
din Moldova,  
reprezentate  
în Comitetul  
pentru Tineret  
al PERC
La Baku, Azerbaidjan, a 
avut loc recent cea de-a 
cincea Conferință de Tine-
ret a Consiliului Regional 
Pan–European (PERC). În 
cadrul conferinței, a fost 
aleasă componenţa celui 
de-al cincilea Comitet pen-
tru Tineret al PERC.

Control de stat: 
mii de încălcări  
la locul de muncă
Peste 20 de mii de proce-
se-verbale de control şi tot 
atâtea încălcări şi abateri 
de la legislaţie au fost con-
semnate de inspectori de 
la începutul anului. 

Problemele presei, 
discutate  
la Forumul  
Mass-Media 2017

Drept suplimentar pentru 
consultări şi negocieri colective

Până la 200 mii lei pentru 
un proiect al Comitetului sectorial 
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Pe 17 noiembrie,  
este Ziua Internaţională 
a Studenţilor  
şi Ziua Naţională  
a Tineretului;
a treia duminică a lunii, 
se consemnează  
Ziua Lucrătorului  
din Industrie.
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