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Comunicat de pres
Ziua interna ional a securit ii i s
ii în munc – 28 aprilie 2019
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, de
asemenea, o zi în care mi carea sindical din lume onoreaz memoria victimelor accidentelor i
bolilor profesionale i organizeaz ac iuni i campanii în întreaga lume.
Inspectoratul Teritorial de Munc Neam s-a al turat organiza iilor interna ionale, institu iilor i
autorit ilor na ionale care sunt active în promovarea SSM, preluând tematica campaniei „Securitatea i
tatea în munc o proiec ie c tre viitor” i s rb torirea Zilei interna ionale a securit ii i
ii în munc . Preocup rile noastre vizeaz con tientizarea angajatorilor, lucr torilor i a altor p i
responsabile pentru SSM în contextul unei lumi într-o continu schimbare.
Programul dedicat zilei de 28 aprilie din acest an, a început practic, în data 19 aprilie, cu
premierea elevilor unor licee din Piatra Neam , câ tig tori ai concursului pe teme de securitate i
tate în munc ," TIU I APLIC. SECURITATEA I S
TATEA ÎN MUNC SE DEPRINDE DE PE B NCILE
COLII!”, a continuat în data de 23 aprilie, când am organizat o întâlnire de
informare/prevenire/educare pe teme privind securitatea i s
tatea în munc la care au participat
copiii/tinerii din cadrul Complexului de Servicii „Elena Doamna” din Piatra Neam . Activit ile dedicate
acestei zile au continuat, în data de 24.04.2019, cu Ziua por ilor deschise la ITM Neam , cu o prezentare
a semnifica iei Zilei de 28 aprilie i a temei sub care se desf oar ac iunile în acest an, sus inut de
inspectorul ef al ITM Neam i cu prezentarea unor comunic ri pe tema campaniei „Securitatea i
tatea în munca o proiec ie c tre viitor”.
Anul acesta OIM marcheaz 100 ani de realiz ri în domeniul securit ii i s
ii în munc ,
dezv luind câteva din provoc rile i oportunit ile ap rute în crearea unor medii de lucru mai bune.
Inspirat de aniversarea centenarului, tema aleas de OIM în acest an este:„Securitatea i s
tatea în
munc o proiec ie c tre viitor”.
Campania abordeaz noile modific ri în practicile de lucru, globalizarea, modific rile
demografice, tehnologiile (digitalizarea i TIC, munca pe platforme, automatizarea i robotica),
organizarea muncii, dezvoltarea durabil i mediul înconjur tor care creeaz noi preocup ri în viitor.
Provoc rile crescânde includ riscurile psihosociale, stresul asociat muncii i bolile netransmisibile, în
special bolile circulatorii, respiratorii i cancerele. Situa ia este îngrijor toare deoarece statisticile arat
în fiecare an 2,78 milioane de lucr tori mor în urma unor accidente de munc i boli profesionale (din
care 2,4 milioane sunt legate de boal ). Un num r suplimentar de circa 374 milioane de lucr tori sufer
accidente de munc cu incapacitate de munc sau îmboln viri profesionale. Din punct de vedere
economic se estimeaz c zilele de lucru pierdute din cauze legate de SSM reprezint aproape 4% din PIBul mondial, iar în unele
ri pân la 6%. Pe lâng costul economic trebuie s recunoa tem suferin a
uman incomensurabil provocat de aceste îmboln viri i accidente.
Încheiem nu înainte de a transmite, pentru victimele accidentelor de munc , - în primul rând - un
mesaj de solidaritate fa de cei afecta i i familiile lor, dar i un mesaj de unitate i de ac iune
conjugat a tuturor celor implica i: institu ii ale administra iei publice, întreprinderi i reprezentan i ai
salaria ilor, pentru reducerea accidentelor de munc
i a efectelor acestora, con tien i fiind c
eradicarea acestora nu se va putea realiza niciodat .
Inspectoratul Teritorial de Munc Neam
Inspector sef,
24.04.2019
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