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Comunicat de pres

Ziua interna ional  a securit ii i s ii în munc  – 28 aprilie 2018

În fiecare an, la 28 aprilie, Organiza ia Interna ional  a Muncii (OIM) s rb tore te Ziua

Interna ional  a Securit ii i S ii în Munc  (SSM) pentru a promova la nivel mondial

prevenirea accidentelor i a bolilor profesionale. Acest eveniment reprezint , în fapt, o

campanie de sensibilizare pentru a focaliza aten ia interna ional  asupra tendin elor în domeniul

SSM.

28 aprilie este i o zi în care mi carea sindical  din lume comemoreaz  Ziua interna ional  a

lucr torilor deceda i i r ni i în timpul muncii. Pentru a onora memoria victimelor

accidentelor de munc i a bolilor profesionale se organizeaz  simultan campanii de

con tientizare i informare în întreaga lume.

Anul acesta sunt celebrate printr-o campanie comuna cu titlul „Genera ia Securitate i S tate”

(„Generation Health & Safety”) atât, Ziua Interna ional  a Securit ii i S ii în Munc  (28

aprilie) cât i Ziua Mondial  Împotriva Muncii Copiilor (12 iunie), cu scopul de a promova

securitatea i s tatea lucr torilor tineri i a opri munca copiilor.

Tema aleasa de OIM în acest an este: „Îmbun i securitatea i s tatea tinerilor

lucr tori”.

Campania vizeaz  accelerarea ac iunilor pentru atingerea unui num r de dou inte ale

obiectivului de dezvoltare durabil  stabilit de Na iunile Unite la data de 25 septembrie 2015

„Promovarea cre terii economice durabile pentru to i, a locurilor de munc i a condi iilor de

munc  decente”, respectiv, „Medii de lucru sigure pentru to i lucr torii pân  în 2030” i

„Încetarea tuturor formelor de munc  a copiilor pân  în 2025”. Atingerea acestor inte în

beneficiul urm toarei genera ii de lucr tori necesit  o abordare concertat i integrat , care s

includ  promovarea unei culturi a prevenirii pentru securitatea i s tatea în munc  precum i

pentru eliminarea muncii copiilor.

În urma analizei factorilor de risc care pot cre te vulnerabilitatea tinerilor fa  de riscurile

legate de securitatea i s tatea în munc  s-a constatat ca cei mai importan i factori sunt:

stadiul lor de dezvoltare fizic i psihic ; lipsa experien ei în munc ; lipsa de instruire;

con tientizarea limitat  a pericolelor legate de locul de munc i lipsa puterii de negociere.
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Toate acestea determin  tinerii lucr tori s  accepte sarcini periculoase i/sau condi ii de munc

proaste.

Campania OIM din acest an abordeaz  aceste provoc ri, eviden iind importan a critic  a

îmbun irii securit ii i s ii în munc  a tinerilor lucr tori, prin promovarea unor locuri de

munc  sigure i s toase pentru tineri, cât i pentru formarea unei culturi a prevenirii.

Campania urm re te i conectarea eforturilor de combatere a tuturor formelor de munc  a

copiilor, vizând în primul rând muncile periculoase la care ace tia sunt supu i.

Ca în fiecare an Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam  se al tur  organiza iilor interna ionale,

institu iilor i autorit ilor na ionale care sunt active în promovarea SSM, preluând tematica

campaniei „Îmbun i securitatea i s tatea tinerilor lucr tori” i s rb torirea Zilei

interna ionale a securit ii i s ii în munc . Preocup rile noastre vizeaz  con tientizarea

angajatorilor, lucr torilor i a altor p i responsabile pentru SSM a tinerilor lucr tori.

Dintre proiectele concrete derulate de Inspectoratul Teritorial de Munca Neam , care se

integreaz  campaniei în acest an, amintim : Proiectul AVE – ASTA VREAU EU!.  AVE  este  un

proiect de educare privind securitatea i s tatea în munc i de orientare în carier  a elevilor

sus inut de Inspec ia Muncii i de Inspectoratul colar Judetean Neam . În proiect sunt implicate

dou coli i un partener (agent economic) din jude , i se adreseaz  elevilor de gimnaziu

(clasele a-V-a pân  la a-VIII-a) i Proiectul “Valen e culturale ale securit ii i s ii în

munc ” adresat tinerilor din licee i coli profesionale.

Inspectorii de munc  din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam , promoveaz

securitatea i s tatea în munc  prin participarea la ac iunile organizate de angajatori la sediul

acestora dar i la sediul inspectoratului.

Având în vedere faptul c  în acest an ziua de 28 aprilie este nelucr toare, ziua de 27 aprilie 2018

la sediul I.T.M. Neam  este una a por ilor deschise, iar începând cu ora 10:00 se va organiza o

întâlnire cu reprezentan ii angajatorilor la care se va prezenta un material cu tema

„Îmbun i securitatea i s tatea tinerilor lucr tori”.

În aceast  zi vor fi premia i elevii unor licee din zona Roman, care au participat la concursul de

specialitate – etapa jude ean , „ tiu  i  aplic.  SECURITATEA  I  S TATEA  ÎN  MUNC  SE

DEPRINDE DE PE B NCILE SCOLII!”, derulat în parteneriat cu Inspectoratul colar Jude ean

Neam .
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Conducerea Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam
Inspector sef

Jur. Popescu Ioan
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