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Soluţii pentru provocările legate 
de îmbătrânirea forţei de muncă

27% dintre lucrătorii europeni consideră că nu vor mai fi în stare 
să muncească atunci când vor împlini 60 de ani

Pe fondul creşterii vârstei de 
pensionare, al insuficienţei sur-
selor de existenţă, mai ales în ca- 
zul vârstnicilor, al lipsei acute de 
forţă de muncă, dar şi al schim-
bărilor demografice, autorităţile 
europene sunt în căutarea unor 
soluţii practice de natură juridică  

şi politică pentru aceste provo-
cări. 

Soluţia propusă se sprijină pe 
crearea unor condiţii de muncă mai 
sănătoase, astfel încât, la atingerea 
vârstei de pensionare, salariaţii să 
poată continua să lucreze, a de-
clarat recent Elena Carchilan, şefa 
Inspectoratului Muncii al Confede-
raţiei Naţionale a Sindicatelor din 
Moldova. Declaraţia a fost făcută la 
revenirea de la Bucureşti, unde s-a 

desfăşurat o conferinţă de închide-
re a campaniei „Locuri de muncă 
sănătoase pentru toate vârstele”. 

Cele mai relevante aspecte dis-
cutate la conferinţa în cauză s-au 
axat pe stresul de la locul de mun-
că, cerinţele minime de securitate şi 
sănătate, valorile prea ridicate vara 
sau prea scăzute iarna ale tempe-
raturilor din spaţiul de muncă. Au 
fost abordate şi chestiuni legate 
de munca la înălţime, contactul cu 

substanţe chimice, zgomotul, ilu-
minarea insuficientă a încăperilor 
de producere etc. 

Experţii în materie au relevat în 
context şi nevoia de a fi create pre-
mise pentru ca lucrătorii să poată 
avea parte de un echilibru între 
muncă şi viaţa socială, ceea ce, de 
asemenea, lasă o amprentă impor-
tantă asupra capacităţii salariaţilor 
de a fi activi pe masura îmbătrâ-
nirii. 

Ion MOLDOVANU,
i.moldovanu@vocea.md

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

Actual

VP în teritoriu:  
Datoriile salariale, 
de domeniul  
trecutului 
Muncim 12 ore în tură, 
după care avem liber 
două zile. Condiții bune 
de muncă, salariu la 
timp…

Dialogul social, 
un indiciu  
al gradului  
de democratizare  
a societății 
Dialogul social în Româ-
nia, deși considerat un 
element de bază al mo-
delului european, a fost 
victima crizei economi-
ce…

Dezbateri publice 
despre doleanțele 
sindicalistelor
Mai multe femei sindi-
caliste, din administrația 
publică locală, deputate, 
s-au întâlnit în Sala Euro-
pei a Parlamentului…

Contractele colective, mai multe
facilități și garanții sociale

Comitetele sectoriale
vor avea statut juridic p.6p.5

ABONAREA - 2018

Pe 10 decembrie 
se consemnează 
Ziua Internațională 
a Drepturilor Omului.
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Ultimul număr din acest an 
al publicației „Vocea poporului” 
va apărea pe 22 decembrie. p.9

sindicate.md


