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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVAFSEȘ a lansat propuneri pentru 

îmbunătățirea procesului educațional 
Tinerii din Chișinău au inclus pe agenda 
unui forum provocările timpului
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Actual

Sindicatele 
cer protecția 
cetățenilor față de 
creșterea prețurilor
Confederația Națională a 
Sindicatelor din Moldova 
este îngrijorată de creșterile 
recente ale prețurilor la 
produsele de panificație, 
lactate, legume, la alte pro-
duse alimentare, precum și 
la carburanți.

„Protecția socială 
constituie  
numitorul comun 
pe care îl avem  
cu sindicatele”
(Interviu cu Elena Țîbîrnă, 
director general 
al Casei Naționale
de Asigurări Sociale)

Scumpirea gazelor 
va afecta  
majoritatea 
populației
Vom avea o toamnă scum-
pă. Compania „Moldova-
Gaz”, în care Guvernul de-
ține o treime din acțiuni, 
intenționează să ceară o 
majorare a tarifelor cu circa 
35 la sută. 

Crearea Serviciului sănătate ocupațională va contribui la îmbunătățirea 
asistenței medicale a angajaților

Circa două milioane de oameni mor 
anual în urma accidentelor de muncă
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Primul raport comun privind 
morbiditatea și accidentele la locul 
de muncă, întocmit de Organizația 
Mondială a Sănătății (OMS) și 
Organizația Internațională a Muncii 
(OIM), arată câte decese premature 
cauzate de expunerea la riscuri pen-
tru sănătate legate de muncă pot fi 
prevenite. În 2016, la nivel mondial, 
bolile și accidentele de muncă au 
dus la moartea a 1,9 milioane de 
persoane, potrivit raportului OMS/
OIM din 17 septembrie 2021.

După cum s-a menționat în 
documentul intitulat „Estimări co-
mune OMS/OIM privind morbi-
ditatea și vătămările profesionale,  
2000-2016. Raport de monitorizare 
globală”, majoritatea deceselor le-
gate de muncă sunt rezultatul bo-
lilor respiratorii și cardiovasculare.  
Bolile netransmisibile reprezintă 
81% din decese. Cele mai frecven- 
te cauze de deces au fost insufi-
ciența pulmonară cronică acută 
(450.000 de decese), accidentul 

vascular cerebral (400.000) și bolile 
coronariene (350.000).

Studiul a analizat 19 pericole 
profesionale, inclusiv orele de lucru 
excesive și expunerea lucrătorilor la 
poluarea aerului, astmageni, agenți 
cancerigeni, ergonomie și zgomot. 
Programul de lucru excesiv este 
cel mai grav risc, cu aproximativ 
750.000 de decese asociate aces-
tuia. 450.000 de persoane au murit 
ca urmare a expunerii la poluarea 
aerului (particule, gaze și vapori).

„Este șocant faptul că munca 
a ucis literalmente atât de mulți  
oameni”, spune directorul general 
al OMS, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus. „Raportul nostru este 
un apel de trezire către guverne 
și întreprinderi pentru a consolida 
și proteja sănătatea și siguranța 
lucrătorilor, îndeplinind în același 
timp angajamentele noastre pri-
vind accesul universal la serviciile 
de sănătate a muncii”. 

Pe 27 septembrie 
este Ziua mondială
a turismului; 
pe 29 septembrie – 
Ziua securității 
naționale. 
În ultima sâmbătă 
a lunii septembrie 
este Ziua bunicuței; 
în ultima duminică – 
Ziua economistului.
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