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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA Tinerii din „SindASP” contribuie 

la dinamizarea mişcării sindicale
Sindicatele PENTRU respectarea 
drepturilor femeilor
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Actual

Silvicultorii, instruiţi 
cum să prevină  
accidentele  
de muncă
Salariaţii din silvicultură tre-
buie să respecte normele se-
curităţii şi sănătăţii în muncă, 
pentru a preveni eventuale 
accidente de muncă.

Femeile doresc  
să facă lucruri  
frumoase, acasă 
Femei din mai multe localități 
ale raionului Rezina au făcut 
schimb de experiență cu femei 
din Estonia în domeniul antre-
prenoriatului feminin pentru 
a cunoaște mai bine cum să 
deschidă o afacere.

Sfaturile  
economistului  
și ale avocatului

Crearea unui  
mediu favorabil 
pentru întreprinderi 
durabile 
Pentru sindicate  e important 
ca businessul să se dezvol-
te, să fie create noi locuri de 
muncă, să crească capacita-
tea întreprinderilor de a oferi 
angajaților salarii și condiții de 
muncă mai bune. 

Pe 27 septembrie 
este Ziua mondială 
a turismului. 
În a treia sâmbătă 
a lunii septembrie 
este Ziua lucrătorului 
din silvicultură, 
în a treia duminică – 
Ziua lucrătorului 
din sfera protecției 
sociale a populației.

Sunt sigur că în timpul apropiat Inspectoratului de Stat al Muncii 
îi vor fi restabilite atribuţiile

Redresarea situaţiei privind se-
curitatea şi sănătatea în muncă atât 
la nivel de unitate, cât şi la cel na-
ţional, a fost tema principală a unui 
seminar desfăşurat, zilele trecute, la 
Vadul lui Vodă, de Confederaţia Na-
ţională a Sindicatelor din Moldova, 
cu suportul Organizaţiei Interna-
ţionale a Muncii şi cu participarea 
unor experţi ai acestei structuri.

Sindicatele sunt în căutare de 
soluţii pentru ameliorarea stării de 
lucruri actuale în această materie, 

în primul rând, prin intermediul 
organizaţiilor primare de la între-
prinderi, a precizat Mihail Hîncu, 
vicepreşedinte al CNSM. 

Soluţia principală o constituie 
restabilirea funcţiilor de care a fost 
lipsită Inspecţia de Stat a Muncii în 
cadrul reformei din domeniul con-
trolului de stat asupra activităţii de 
întreprinzător, iniţiate în 2016. În 
acelaşi timp, este vorba şi despre 
aducerea legislaţiei naţionale în 
concordanţă cu normele internaţi-
onale şi crearea premiselor necesa-
re pentru ca această instituţie să-şi 
poată exercita pe deplin mandatul. 

În deschiderea seminarului, cu 

genericul „Sănătatea şi securitatea 
muncii: Rolul sindicatelor în forti-
ficarea inspecţiei muncii”, Mihail 
Hîncu a subliniat că CNSM a soli-
citat Guvernului şi Parlamentului 
să fie luate măsuri urgente pentru 
soluţionarea problemelor existente 
legate de exercitarea controlului de 
stat în domeniul securităţii şi sănă-
tăţii în muncă. Potrivit lui, în urma 
reformei sus-menţionate, în ţara 
noastră a fost creat un sistem de 
inspecţie a muncii unic în lume, dar 
situaţia legată de siguranţa şi să-
nătatea salariaţilor la locul de lucru 
s-a agravat.  

Conform statisticilor, în ţara 

noastră, în fiecare an, în urma acci-
dentelor produse la locul de mun-
că, au de suferit aproximativ 450 de 
salariaţi, dintre care în jur de 40 îşi 
pierd viaţa. 

„Cunoaşterea şi evaluarea cu 
exactitate a riscurilor profesionale 
la fiecare loc de muncă este scopul 
principal al măsurilor de prevenire 
a accidentelor şi a bolilor profesi-
onale. Sunt sigur că, la insistenţa 
sindicatelor, în timpul apropiat, In-
spectoratului de Stat al Muncii îi vor 
fi restabilite atribuţiile de care a fost 
lipsit înaintea reformei, când putea 
să activeze eficient”, a subliniat  
Mihail Hîncu.  

Strategii de îmbunătăţire a securităţii 
şi sănătăţii la locul de muncă

Ion MOLDOVANU,
i.moldovanu@vocea.md
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