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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA Avem procese de judecată în care 

salariații au deja câştig de cauză
Instruirea liderilor la început de an, 
o tradiție pentru „SINDLEX” p.6 p.7

Măsurările efectuate de acesta ar putea servi la prevenirea 
sau recunoaşterea maladiilor profesionale

Reprezentanţii Inspectoratului 
Muncii al Sindicatelor au obţinut, 
de curând, de la instituţia publică 
de resort, certificatul de acreditare a 
Laboratorului pentru controlul fac-
torilor de risc de la locurile de mun-
că ale salariaţilor din ţara noastră.   

Laboratorul în cauză a fost 
înființat în 2017 de Confederaţia 
Naţională a Sindicatelor din Moldo-
va pentru a contribui la asigurarea 

securităţii şi sănătăţii în muncă prin 
efectuarea de măsurări instrumen-
tale privind nivelul factorilor de risc 
din mediul ocupaţional şi cel ambi-
ental.

Crearea acestui laborator a fost 
necesară în condiţiile în care s-a 
constatat că nici 20 la sută dintre 
angajatori nu s-au conformat nor-
melor privind atestarea locurilor de 
muncă sub aspectul inofensivităţii 
pentru viaţa şi sănătatea lucrători-
lor, a precizat Oleg Budza, preşedin-
tele CNSM. 

Este vorba despre condiţii ne-

conforme de muncă generate de 
nivelul de zgomot, vibraţie, ilumi-
nare etc. Acestea duc la îmbolnăviri 
profesionale care nu pot fi demons-
trate, chiar dacă şi reprezentanţii 
Inspectoratului de Stat al Muncii 
depistează uneori condiţii de lucru 
inumane.  

Atât crearea laboratorului, cât 
şi evaluarea factorilor de risc, sunt 
costisitoare, dar CNSM a făcut efor-
turi consecvente în această direcţie 
şi a înregistrat succese, inclusiv da-
torită unui suport financiar din par-
tea organizaţiei sindicale olandeze 

CNV Internationaal. Şi conjunctura 
a fost favorabilă, de vreme ce ţara 
noastră şi-a propus să se ralieze la 
standardele europene şi să transpu-
nă în legislaţia naţională o serie de 
directive ale UE. 

Pe lângă aceasta, deja al cincilea 
an consecutiv, sindicatele insistă ca 
ţara noastră să ratifice Convenţia 
OIM nr. 161 privind serviciile de să-
nătate ocupaţională. Drept urmare, 
Guvernul a inclus în planul său de 
activitate pentru acest an ratificarea 
documentului în cauză, a adăugat 
Oleg Budza. 

Laboratorul CNSM de control 
al factorilor de risc a fost acreditat
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Pe 27 ianuarie 
este consemnată 
Ziua Internațională 
de comemorare 
a victimelor 
holocaustului; 
pe 29 ianuarie - 
Ziua lucrătorului
procuraturii.

Actual

Rezolvarea  
problemelor 
sindicaliștilor,  
preocuparea de bază
Interviu cu Valeria Tricolici, 
președinta Federației Sindica- 
telor din Domeniul Coope-
rației de Consum, Comerțului 
și Antreprenoriatului  „Mold-
sindcoopcomerț”.

Ramura  
construcţiilor,  
sector prioritar
Reprezentanţii „Sindicons” do- 
resc ca ramura construcţiilor 
să fie declarată sector priori-
tar, de importanţă naţională, 
al economiei pentru următorii 
10 ani.

Angajații trag  
semnale de alarmă 
Reprezentanții sindicatelor de 
la fabricile de zahăr din Fălești 
și Drochia au formulat o adre-
sare către președintele țării 
și cel al Parlamentului, către  
Guvern, dar și CNSM. 

Condiții optime  
de lucru 
Membrii de sindicat din raio-
nul Șoldănești își doresc crea-
rea condițiilor optime de lucru 
pentru desfășurarea cu succes 
a procesului de învățământ. 
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