
INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

COMUNICAT DE PRES

pt mâna european  „Locuri de munc  sigure i s toase"

Organizat  de c tre Agen ia European  pentru Securitate i S tate în Munc  (EU-OSHA) i
partenerii s i, în fiecare an, în luna octombrie (s pt mân  calendaristic  43), fiecare S pt mân
european  are în centru tema campaniei i î i propune cre terea gradului de sensibilizare privind
importan a managementului activ i participativ al s ii i securit ii la locul de munc .
Tema Campaniei „Locuri de munc  sigure i s toase" din acest an este: „Locurile de munc

toase î i fac sarcina mai u oar !" i are scopul de a cre te gradul de sensibilizare cu privire la
afec iunile musculo-scheletice (AMS) de origine profesional i cu privire la numero ii factori de risc
pentru AMS - factori fizici, organiza ional, psihosociali, socio-demografici i individuali - i la nevoia
de a g si m suri preventive care s in  seama de to i ace ti factori.
AMS de origine profesional  reprezint  una dintre cele mai frecvente cauze ale incapacit ii de
munc i ale concediilor medicale, fiind i boala profesional  cea mai frecvent recunoscut  în
Uniune European ,în ri precum Fran a, Italia, Letonia i Spania.
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.
O treime dintre lucr torii cu AMS care au i o alt  problem  de s tate consider  c  nu vor putea
continua s i desf oare activitatea pân  la vârsta de 60 de ani. în plus, ca urmare a AMS,
persoanele sunt mai pu in productive la locul de munc , ratele de „prezenteism" (în care persoanele
lucreaz  de i nu se simt bine) fiind mai mari în rândul celor cu AMS decâ al celor f  probleme de

tate.
Acest lucru are un impact major din punct de vedere economic. Costurile directe ale AMS de origine
profesional  cuprind resursele utilizate pentru îngrijirea s ii (diagnosticarea i tratarea bolii,
cheltuielile cu recuperarea) i medicamentele, precum i costurile de compensare a lucr torilor.

Costurile indirecte sunt cele care rezult  din modificarea echipelor de lucru, din sc derea
productivit ii, din întârzierile înregistrate în produc ie i din înlocuirea lucr torilor bolnavi (inclusiv
instruirea noilor angaja i), precum i costurile legate de absenteism/prezenteism. Aceste costuri
indirecte sunt estimate a fi de câteva ori mai mari decât costurile directe suportate de întreprinderi.
Prin urmare, este vital ca angajatorii s  con tientizeze aceast  problem i s  primeasc  sprijin i
îndrumare pentru prevenirea sau gestionarea AMS. Este esen ial ca toat  lumea s  conlucreze
pentru a preveni apari ia AMS la locul de munc . Colaborarea între angajatori, cadrele de
conducere i lucr tori creeaz  o în elegere comun  a problemei i conduce la îmbun iri de
durat . Este important ca lucr torii s  fie încuraja i s  vorbeasc  deschis i cât mai din timp despre
AMS. Dac  lucr torii discut  cu u urin  despre starea lor de s tate fizic , exist anse mai mari

 aib  grij  de ei în i i s  caute sprijin i tratament din timp.
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Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam  s-a al turat Agen iei Europene pentru Securitate i
tate în Munc i partenerilor s i în efortul acestora de a cre te gradul de sensibilizare cu privire

la afec iunile musculo-scheletice de origine profesional .
Astfel, în perioada ianuarie-septembrie 2022, Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam  a desf urat
ac iunea de verificare a modului de identificare a riscurilor care provoac  afec iuni
musculo-scheletice, precum i a m surilor luate de angajatori în vederea prevenirii acestora.
Ac iunea a urm rit diseminarea informa iilor legate de prevenirea expunerii lucr torilor la AMS la
diferite locuri de munc , promovarea bunelor practici europene în vederea identific rii i gestion rii
problemelor generate de AMS, con tientizarea angajatorilor i a lucr torilor cu privire la necesitatea
implement rii m surilor de securitate i s tate în munc , în special a celor ce vizeaz  prevenirea
AMS i con tientizarea lucr torilor asupra riscurilor la care se expun ca urmare a apari iei AMS.
Deasemeni, în perioada 10-12 octombrie 2022, inspectorul ef i al i doi inspectori de munc  din
cadrul Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam  vor participa la simpozionul tehnico- tiin ific
organizat de c tre Inspec ia Muncii Bucure ti i Inspectoratul Teritorial de Munc  Harghita unde vor
sus ine lucr ri tehnice de specialitate.
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