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INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

Informare derulare Ac iunea nr. 16 din Programul Propriu de Ac iuni al ITM Neam
pentru anul 2022 – “AC IUNE DE VERIFICARE a modului de identificare a riscurilor
care provoac  afec iuni musculo-scheletice (AMS), precum i a m surilor luate de
angajatori în vederea prevenirii acestora”

I. MOTIVAREA  AC IUNII

Afec iunile musculo-scheletice (AMS) reprezint  una dintre cele mai frecvente probleme
de s tate legate de munc . Acestea afecteaz  milioane de lucr tori din întreaga
Uniune European i presupun cheltuieli de miliarde de euro din partea angajatorilor.
Combaterea AMS contribuie la îmbun irea vie ii lucr torilor, dar este justificat i din
punct de vedere economic.

Având în vedere c  afec iunile musculo-scheletice continu  s  fie una din cele mai
frecvente probleme de s tate profesional  din Uniunea European , este necesar
intensificarea eforturilor de informare i con tientizare cu privire la prevenirea lor.

Afec iunile musculo-scheletice afecteaz  de regul  spatele, gâtul, umerii, membrele
superioare i membrele inferioare. În aceast  categorie se încadreaz  orice leziune sau
afec iune a articula iilor sau a altor esuturi. Problemele de s tate pot varia de la
dureri i disconforturi minore pân  la afec iuni mai grave, care necesit  repaus sau
tratament medical. În situa ii cronice, se poate ajunge chiar la infirmitate i la
necesitatea de a renun a la activitatea profesional .

Cele dou  categorii principale de afec iuni musculo-scheletice sunt durerile de spate
(leziunile spatelui) i afec iunile de origine profesional  ale membrelor superioare,
denumite generic traumatisme produse prin solicit ri repetitive.

Majoritatea afec iunilor musculo-scheletice profesionale se dezvolt  în timp. De regul ,
aceste afec iuni nu au o cauz  unic , ci sunt provocate de diver i factori care
ac ioneaz  combinat, principalele cauze ale acestora fiind:
- manipularea maselor, în special când este înso it  de mi ri de aplecare i r sucire;
- mi rile repetitive sau energice;
- pozi iile incomode i statice;
- vibra iile, iluminatul insuficient sau mediul de munc  având temperaturi sc zute;
- munca accelerat ;
- ederea sau statul în picioare pe perioad  îndelungat  în aceea i pozi ie.

Studii recente au eviden iat c  exist  o corela ie între afec iunile musculo-scheletice i
factorii de risc psihosociali (în special în combina ie cu riscurile fizice), cum ar fi:
- munca solicitant  sau gradul sc zut de autonomie;
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- nivelul sc zut de satisfac ie în munc .

Nu exist  o solu ie unic  pentru prevenirea afec iunilor musculo-scheletice, iar în cazul
problemelor deosebite sau grave poate fi necesar  consultan  de specialitate. Totu i,
multe solu ii sunt simple i ieftine, de exemplu furnizarea unui c rucior pentru
manipularea m rfurilor sau schimbarea pozi iei de lucru la birou.

Pentru a combate afec iunile musculo-scheletice, angajatorii ar trebui s  utilizeze
urm toarele m suri combinate:
- evaluarea riscurilor: adoptarea unei abord ri holistice, cu evaluarea riscurilor i
eliminarea/reducerea cauzelor ce determin  AMS;
- participarea angaja ilor: includerea lucr torilor i a reprezentan ilor acestora în
discu iile privind posibilele probleme i solu ii.
În vederea combaterii afec iunilor musculo-scheletice, Comitetul Înal ilor Responsabili
cu Inspec ia Muncii (SLIC), prin Grupul de lucru EMEX, a adoptat în anul 2018 “Ghidul
pentru aprecierea calit ii evalu rii riscurilor i a m surilor de gestionare a riscurilor în
vederea prevenirii afec iunilor musculo-scheletice”, ghid ce abordeaz  urm toarele
aspecte:
- riscuri ergonomice i factori agravan i privind AMS;
- metode pentru evaluarea riscurilor în vederea prevenirii AMS;
- exemple de bune practici;
- efectuarea controlului de c tre inspectorii de munc  având o abordare preventiv  a
AMS.
Ac iunea derulat  de Inspec ia Muncii se adreseaz  angajatorilor din sectorul public i
privat, din anumite domenii de activitate economic , ce au un num r însemnat de locuri
de munc  având probabilitate mare de apari ie a afec iunilor musculo-scheletice.

Ac iunea se subscrie campaniei SLIC ”Locurile de munc  s toase î i fac sarcina mai
oar ”.

Prezenta ac iune se înscrie în demersul comun al statelor membre ale Uniunii Europene
de implementare a bunelor practici privind verificarea evalu rii riscurilor din
perspectiva prevenirii afec iunilor musculo-scheletice.

În cadrul acestei ac iuni, Inspec ia Muncii î i propune s  disemineze materialele
campaniei SLIC, s  utilizeze un instrument european de control (chestionar SLIC) în
vederea identific rii unor riscuri în mediul de munc , în special a celor legate de
expunerea lucr torilor la afec iuni musculo-scheletice i s  con tientizeze angajatorii i
lucr torii cu privire la necesitatea prevenirii AMS.

II. GRUPUL INT

În conformitate cu Ghidul campaniei SLIC, ac iunea vizeaz  angajatorii i lucr torii din
sectorul public i privat care desf oar  activit i în urm toarele domenii de activitate:
- Asisten  medical i asisten  social Cod CAEN 86-88
- Activit i de transport i curierat Cod CAEN 52-53

mailto:itmneamt:@itmneamt.ro
http://www.itmneamt.ro/


	

Str.	dr.	Gh.	Iacomi,	nr.8,	Piatra	Neam ,	Neam 	 	
Tel.:	+4	0233	21	96	08;	fax:	+4	0233	21	55	89		
itmneamt@itmneamt.ro	
www.itmneamt.ro	

3	

INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

- Industria alimentar i a b uturilor Cod CAEN 10
- Coafur i frizerie Cod CAEN 96.02
- Sectorul construc iilor Cod CAEN 41-43

III. OBIECTIVELE AC IUNII

Ac iunea are urm toarele obiective:

Diseminarea informa iilor legate de prevenirea expunerii lucr torilor la afec iuni
musculo-scheletice la diferite locuri de munc ;

Promovarea bunelor practici europene în vederea identific rii i gestion rii
problemelor generate de afec iunile musculo-scheletice;

Con tientizarea angajatorilor i a lucr torilor cu privire la necesitatea implement rii
surilor de securitate i s tate în munc , în special a celor ce vizeaz  prevenirea

afec iunilor musculo-scheletice;

Con tientizarea lucr torilor asupra riscurilor la care se expun ca urmare a apari iei
afec iunilor musculo-scheletice;

Informarea inspectorilor de munc  din cadrul inspectoratelor teritoriale de munc  cu
privire la bunele practici europene privind verificarea evalu rii riscurilor ce pot cauza
afec iuni musculo-scheletice, precum i cu privire la modalit i de reducere a
factorilor de risc ai AMS la nivelul întreprinderilor;

Controlul locurilor de munc  din domenii de activitate unde exist  riscul apari iei
afec iunilor musculo-scheletice i utilizarea unui nou instrument de control
(chestionarul SLIC) pentru identificarea unor riscuri în mediul de munc , care ar
putea afecta securitatea i s tatea lucr torilor.

IV. DURATA AC IUNII

Ac iunea se va derula pe parcursul trimestrelor I – III din anul 2022.
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