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Elmismásolják a munkáltatók
a munkavédelmi szabályokat?

A munkaadók nem foganatosítanak megfelelő óvintézkedéseket, hogy meg-
előzzék a munkabaleseteket és foglalkozási megbetegedéseket, vagy csak 
formálisan kezelik a munkavédelmi kérdéseket – fogalmazta meg a kemény 
vádat az Országos Szakszervezeti Tömb (BNS), amelynek vezetői szerint ezzel 
áll összefüggésben, hogy rengeteg munkabaleset történik Romániában. Silviu 
Crăciun munkavédelmi tanácsadó a szakszervezetekhez hasonlóan azt tapasz-
talta, hogy számos cégnél egyáltalán nem végzik el a munkavédelmi feladato-
kat, ezek kiszűrése pedig meglátása szerint a munkaügyi felügyelőség feladata 
lenne. Egyetért ezzel Ördög Lajos, a Kovászna megyei munkaügyi felügyelőség 
vezetője is, aki megkeresésünkre aláhúzta, több ellenőrzéssel és nagyobb oda-
fi gyeléssel szorítható vissza a munkabalesetek száma. 6.»

Kemény vádak. A szakszervezetek szerint  a munkavédelmi törvény megfelelő, de sokan nem tartják be, ami balesetekhez vezet

Harcművész a helyi
rendőrség élén
Lezárult a csíkszeredai helyi 
rendőrség igazgatói tisztségéért 
kiírt versenyvizsga valamennyi 
próbája, és véglegessé vált, hogy 
az egyetlen jelentkező teljesítette 
a megszabott feltételeket. Ennek 
megfelelően a küzdősportolóként 
és edzőként ismert, közgazdász 
végzettségű Dombi Gyula irá-
nyíthatja majd a létrehozandó 
rendvédelmi testületet a hargitai 
megyeszékhelyen.  2.»

Otthagyta a kormányt
az USR–PLUS
Távolinak látszik a bukaresti 
politikai válság megoldása: mivel 
Florin Cîţu miniszterelnök az 
USR–PLUS követelése ellenére 
továbbra sem hajlandó lemon-
dani, a párt miniszterei tegnap 
benyújtották lemondásukat. 
Eközben Ludovic Orban, a PNL 
és a képviselőház elnöke azon 
ügyködik, hogy a parlament elé 
kerülhessen az USR–PLUS és az 
AUR által benyújtott bizalmatlan-
sági indítvány.  5.»

Optimizmusra okot
adó növekedés
Derűlátó, nagyobb gazdasági 
növekedést és valamivel kisebb 
államháztartási hiányt előre vetítő 
költségvetés-kiigazítást fogadott el 
tegnap Románia kormánya. Egyelő-
re úgy tűnik, van alapja a kincstári 
optimizmusnak, a tavalyi év azonos 
időszakához képest 6 százalékkal 
bővült az első félévben a bruttó 
hazai termék (GDP).  7.»

Kevés a női rendező
a világon
Bár hírneves, jelentős mozikat 
alkotó női rendezőket is számon-
tartanak a magyar és nemzetközi 
fi lmgyártásban, kevesen vannak 
– fejtette ki Vincze Teréz ma-
gyarországi fi lmesztéta a sep-
siszentgyörgyi Eva Filmmakers 
Festen. A szakember a kizárólag 
női alkotóknak szentelt, péntekig 
tartó szemlén tartott mesterkur-
zust. 9.»

 » „A munkavé-
delem szempont-
jából nem mind-
egy, hogy valaki 
az építkezésben, 
a fakitermelés-
ben vagy éppen 
a kisebb veszélyt 
jelentő kereske-
delemben dolgo-
zik” – irányította 
rá ugyanakkor a 
fi gyelmet a szak-
ember. 

A NAP ÍRÁSAIBÓL
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Megfelelő tájékozottsággal
lehet egészségesebben élni  4.»

Sztrádabővítés Biharban,
munkát kapott a konzorcium  6.»

Vonzó az iskolaorvosi pálya,
de kevés a hely  8.»
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