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Comunicat de pres
28 aprilie, Ziua interna ional  a securit ii i s ii în munc , dar i ziua în care se comemoreaz

victimele accidentelor de munc

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.
Organiza ia International  a Muncii estimeaz  c , anual, peste 313 milioane de lucr tori sufer  accidente
urmate de incapacitate temporar  de munc i c  se produc aproximativ 160 de milioane de cazuri de
îmbolnaviri profesionale. De asemenea, în urma accidentelor de munc , cât i a practicilor incorecte de
munc , se estimeaz  c  în fiecare an se produc peste 2,3 milioane de decese din cauza accidentelor de
munc i a v rilor profesionale, o cifr  alarmant , fiind comparabil  cu num rul de victime dintr-un

zboi de mare avengur  dintre na iuni. Pe baza acestor estim ri ale OIM, se apreciaz  c  în fiecare zi se
produc aproximativ 6.400 decese ca urmare a accidentelor de munc i a bolilor profesionale i c , zilnic,
aproximativ 860.000 lucr tori sufer  o v mare la locul de munc . Aceasta statistic  negativ  a

rilor în munc  poate fi evitat , prin constientizarea tuturor cu privire la necesitatea implement rii
unor masuri eficiente de prevenire i protectie la locurile de munc .

          Ca în fiecare an, Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam , se al tur  Organiza iei Interna ionale a
Muncii i altor organiza ii interna ionale, institu iilor i autorit ilor na ionale care sunt active în
promovarea securit ii i s ii în munc , preluând tema campaniei „Ac iona i împreun  pentru a
construi o cultur  pozitiv  a siguran ei i s ii”. Preocup rile noastre vizeaz , în continuare,
con tientizarea angajatorilor, a lucr torilor i a altor p i responsabile pentru securitatea i s tatea în
munc  din jude ul Neam  în contextul unei lumi într-o continu  schimbare. Astfel, 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 i diferite organiza ii atât în mediul on-line cât i cu
prezen  fizic . Inspectorii de munc  particip  în mod frecvent la edin ele Comitetelor de Securitate i

tate în Munc  organizate, în special, de angajatorii cu peste 50 de lucr tori, edin e în care este
încurajat  realizarea unui dialog real între partenerii sociali: patronat, sindicat/reprezentan ii
lucr torilor, astfel încât lucr torii s  aib  posibilitatea de a solicita îmbun iri privind securitatea i

tatea în munc , de a oferi sugestii i de a face propuneri, pentru crearea unor locuri de munc  sigure
i s toase.

Manifest rile dedicate zilei de 28 aprilie din acest an, au început practic, pe data de 4 aprilie,
când la Colegiul Na ional de Informatic i la Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” din Piatra Neam  am
organizat o întâlnire de informare/prevenire/educare pe teme privind securitatea i s tatea în munc
la care au participat elevii i profesorii din cadrul celor dou  Colegii din Piatra Neam . În data de 7 aprilie
au continuat la Colegiul Na ional de Informatic , cu desf urarea concursului na ional - etapa jude ean ,
pe teme de securitate i s tate în munc , tiu  i  aplic.  Securitatea  i  s tatea  în  munc  se
deprind de pe b ncile colii!”, i vor continua, la sediul ITM Neam , în data de 3 mai, cu premierea
elevilor câ tig tori ai concursului na ional-etapa jude ean . Activit ile dedicate acestei zile au
continuat în data de 28 aprilie, cu o prezentare a semnifica iei Zilei de 28 aprilie i a temei sub care se
desf oar  ac iunile în acest an, „Ac iona i  împreun  pentru  a  construi  o  cultur  pozitiv  a
siguran ei i s ii”,  sus inut  de inspectorul  ef  al  ITM Neam , atât  la  sediul  ITM Neam  unde au
fost prezen i reprezentan i ai angajatorilor, angaja ilor, sindicatelor, patronatelor i ai serviciilor externe
de prevenire i protec ie, cât i în cadrul Colegiului prefectural.
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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 ef

28.04.2022
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