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despre drepturile lor
Angajatorul trebuie să asigure 
locuri de muncă sigure şi sănătoase p.7

p.2

Accidentele de muncă ar putea fi evitate prin implementarea normelor de prevenire şi protecţie 

În preajma Zilei Mondiale a 
Securităţii şi Sănătăţii în Mun-
că, marcată în fiecare an pe 28 
aprilie, sindicatele naţionale au 
desfăşurat o ceremonie dedicată 
comemorării celor care, pe par-
cursul ultimului an, şi-au pierdut 
viaţa din cauza accidentelor de 
muncă şi a bolilor profesionale. 

Din cele 28 de persoane din 
ţara noastră care au decedat 
la locul de muncă, 12 au fost 
membri de sindicat, a precizat 
în context Elena Carchilan, şefa 

Inspectoratului Muncii al Sindi-
catelor. Toţi cei 12 au fost bărbaţi 
şi aveau vârstele curpinse între  
23 şi 79 de ani.

Ziua Mondială a Securităţii şi 
Sănătăţii în Muncă este un bun 
prilej pentru a atrage atenţia, 
încă o dată, lucrătorilor şi an-
gajatorilor asupra necesităţii de 
a-şi schimba atitudinea cu pri-
vire la securitatea şi sănătatea în 
muncă. 

Or, angajaţii trebuie să dea 
dovadă de un comportament 
orientat spre prevenirea acciden-
telor şi a posibilelor îmbolnăviri 
profesionale. Totodată, ei sunt 
în drept să solicite angajatorilor 

protecţie colectivă şi individuală, 
să se implice în realizarea măsu-
rilor de protecţie şi prevenire. În 
acelaşi timp, ei pot să însuşeas-
că, prin instruire, cele mai bune 
practici în materie, astfel încât să 
dispună de necesarul de cunoş-
tinţe şi deprinderi pentru a ajun-
ge sănătoşi acasă după fiecare zi 
de muncă. 

Potrivit datelor Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii, peste 
350 de mii de decese sunt înre-
gistrate anual în lume ca urmare 
a accidentelor de muncă şi apro-
ximativ 2 mln. – din cauza bolilor 
profesionale. 

Comemorare a salariaţilor care 
şi-au pierdut viaţa în timpul muncii

Ion MOLDOVANU,
i.moldovanu@vocea.md

Mesaj 
de felicitare

Stimați frați și surori,
Primiți mesajul meu 

din suflet cu prilejul Sfin-
telor Sărbători de Paște!

Fie ca miracolul Sfin-
tei Lumini a Învierii să vă 
călăuzească în tot ceea 
ce gândiți și făuriți, să vă 
aducă sănătate, bunăs-
tare, pace și liniște sufle-
tească.

Să aveți parte de clipe 
frumoase și pline de bu-
curii, să vi se împlinească 
toate visele și speranțele 
alături de cei dragi.

HRISTOS A ÎNVIAT!
Oleg Budza,  

președinte al CNSM

Hristos a înviat!

În cadrul ceremoniei, familiilor celor 12 salariaţi membri de sindicat decedaţi în 
2018 în timpul muncii le-au fost acordate ajutoare materiale a câte 5000 de leip.2


