
VINERI, 27 APRILIE 2018   № 16 (1372)                                          

FONDAT ÎN 1990 WWW.VOCEA.MD

ZIAR NAŢIONAL

Numeroase decese şi traumatisme 
cauzate de condiţiile precare de muncă

Controlul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu este exercitat 
în corespundere cu legislaţia în vigoare

Victimele accidentelor de mun-
că şi ale îmbolnăvirilor profesiona-
le sunt comemorate, astăzi, în ţara 
noastră în cadrul unei ceremonii or-
ganizate de Confederaţia Naţională 
a Sindicatelor din Moldova, cu oca-
zia Zilei Internaţionale a Securităţii 
şi Sănătăţii în Muncă, marcată pe 28 
aprilie la nivel mondial.

Evenimentul are loc într-o situaţie 
de incertitudine legată de asigura-
rea securităţii şi a sănătăţii în mun-
că, dar şi de cercetarea unui şir de 
accidente de muncă grave şi letale. 

Problema e că o reformă, iniţiată 
încă în 2016 şi precedată de un mo-
ratoriu asupra controlului de stat, 
nu a fost finalizată încă. Aceasta a 
dus la transferarea competenţelor 
în materie de securitate şi sănătate 
în muncă de la Inspectoratul de Stat 
al Muncii către alte 10 structuri, care 

nu sunt pe deplin funcţionale nici 
până în prezent.

Chiar dacă activitatea de cerce-
tare a accidentelor de muncă a fost 
reatribuită temporar Inspectoratului 
de Stat al Muncii, nu a fost ajustată 
în acest scop legislaţia în vigoare. În 
consecinţă, în prezent, rămân ne-
cercetate 21 de accidente cu urmări 
grave şi letale.

Demersurile sindicatelor pe mar-
ginea problemei rămân deocamdată 
fară răspuns din partea Guvernului.
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Actual

Protecţia  
drepturilor  
social-economice 
ale membrilor  
de sindicat
Membrii Consiliului Ge-
neral al CNSM solicită 
Guvernului să urgenteze 
elaborarea și aprobarea 
proiectului de Lege cu pri-
vire la sistemul unitar de 
salarizare în sectorul bu-
getar. 

Diplomație  
fără retușări
Modelele austriac și chi-
nez de soluționare a pro-
blemelor sociale, bune de 
implantat și pe sol moldo-
venesc.

Muncesc în firme 
cu capital străin, 
dar condițiile nu 
sunt europene

Încheierea contractelor colective –
o prioritate a organizației sindicale 

Comisia de Tineret a CNSM 
are doi vicepreşedinţi
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2018 - Anul contractului colectiv de muncă declarat de sindicate

La nivelul UE, aproape 170 de mii 
de decese sunt atribuite anual acci-
dentelor de muncă şi bolilor profe-
sionale. Dintre acestea, cinci la sută 
sunt determinate de accidentele de 
muncă, iar restul - de bolile profe-
sionale. La nivel mondial, sunt înre-
gistrate anual 2,3 mln. de decese, 
dintre care 14 la sută sunt cauzate 
de accidentele de muncă.

Cu informaţii mai detaliate  
vom reveni în numărul următor. 

Ion MOLDOVANU,
i.moldovanu@vocea.md
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 Pe 28 aprilie este 
Ziua Mondială pentru 
securitatea și sănătatea 
la locul de muncă; 
pe 30 aprilie – Ziua 
Televiziunii Naționale; 
pe 1 mai – Ziua 
Internațională 
a Solidarității 
Oamenilor Muncii; 
pe 3mai – Ziua 
Mondială a Presei. 
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