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Comunicat de pres

Ziua interna ional  a securit ii i s ii în munc  – 28 aprilie 2015

În fiecare an, la 28 aprilie, Organiza ia Interna ional  a Muncii s rb tore te Ziua
Interna ional  a Securit ii i S ii în Munc  pentru a promova prevenirea
accidentelor i a bolilor profesionale la nivel mondial. Acest eveniment reprezint , în
fapt, o campanie de sensibilizare pentru a focaliza aten ia interna ional  asupra
tendin elor din domeniul securit ii i s ii în munc , precum i cu privire la
dimensiunea la nivel global a leziunilor, bolilor i deceselor legate de munc .
Aceast  zi marcat  la nivel global este i o zi în care mi carea sindical  din lume
comemoreaz  Ziua interna ional  a lucr torilor deceda i i r ni i. Pentru a onora
memoria victimelor accidentelor de munc i a bolilor profesionale se organizeaz
simultan campanii de con tientizare i informare în întreaga lume.
Trebuie men ionat  dimensiunea important  a acestui fenomen, prin eviden ierea
statisticilor care estimeaz  c , în  fiecare  an,  se  produc  peste  2,3  milioane  de
decese, din cauza accidentelor de munc i v rilor profesionale, cifr
comparabil  cu num rul de victime dintr-un razboi de avengur  între na iuni.
Peste 300.000 decese se produc anual ca urmare a accidentelor de munc , acestea
însemnând aproximativ 14% din totalul deceselor în munc i circa 2 milioane de decese
ca urmare a îmboln virilor în munc , adic  aproximativ 86% din totalul deceselor în
munc . Rezult  astfel o nou  provocare pentru factorii de decizie: focalizarea pe
prevenirea apari iei bolilor profesionale i nu numai pe prevenirea v rilor ca
urmare a accidentelor de munc .
Organiza ia Interna ional  a Muncii estimeaz  c , anual, peste 313 milioane de lucr tori
sufer  accidente urmate de incapacitate temporar  de munc i se produc aproximativ
160 milioane de cazuri de îmboln viri profesionale.
Pe baza acestor estim ri ale Organiza iei, se apreciaz  c  în fiecare zi se produc
aproximativ 6.400 decese ca urmare a accidentelor de munc i a bolilor profesionale i

, zilnic, aproximativ 860.000 lucr tori sunt v ma i la locul de munc .
Aceast  cronic  neagr  a v rilor în munc  poate fi evitat , prin con tientizarea
tuturor cu privire la necesitatea implement rii unor m suri eficiente de prevenire i
protec ie la locurile de munc .
În aceast  zi, odat  cu comemorarea victimelor accidentelor de munc i bolilor
profesionale, dorim s  atragem aten ia lucr torilor i angajatorilor c  trebuie s i
schimbe mentalitatea în ceea ce prive te s tatea i securitatea lor în munc . Cu
prec dere lucr torii trebuie s  adopte o atitudine i un comportament preventiv, s
solicite angajatorilor protec ie colectiv i, dup  caz individual , s  se implice în
realizarea m surilor de prevenire i protec ie i s i însu easc , prin instruire, cele mai
bune practici astfel încât s   ajung  s to i acas  dup  o zi de munc . La rândul lor,
angajatorii trebuie s  fie con tien i de obliga iile pe care le au potrivit cerin elor legale,
de protec ie a vie ii, s ii i integrit ii lucr torilor.
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Numai eforturile comune, ale p ilor interesate de asigurarea unor locuri de munc
sigure i s toase, pot garanta îndeplinirea obiectivelor de prevenire a accidentelor de
munc i bolilor profesionale i de consolidare a unei reale culturi a prevenirii.

În România situa ia situa ia accidenta ilor mortal în munc  înregistreaz  un trend
descendent, de la 508 în anul 2008 la 185 în 2014, fenomen îmbucur tor care oblig  la
pastrarea valen elor.

Inspec ia Muncii desf oar  ac iuni care vizeaz  consolidarea culturii de prevenire a
riscurilor de accidentare de munc i îmboln vire profesional , prin combinarea unor
instrumente precum informarea, con tientizarea, îndrumarea i controlul modului de
aplicare a legisla iei în domeniul securit ii i s ii în munc .
Prin Programul Cadru de Ac iuni al Inspec iei Muncii, campaniile i ac iunile specifice
sunt focalizate pe îmbun irea securit ii i s ii în munc , în special, în acele
sectoare ale economiei na ionale pentru care indicatorii statistici arat  o cre tere a
inciden ei accidentelor de munc . Activit ile derulate de inspectorii de munc
urm resc con tientizarea angajatorilor i lucr torilor cu privire la necesitatea
implement rii m surilor de prevenire i protec ie, precum i cu privire la necesitatea
respect rii legisla iei în domeniu.
Inspec ia Muncii este un partener strategic în dezvoltarea culturii de prevenire a
riscurilor profesionale i un promotor activ în acest sens, având o bun  colaborare cu
partenerii sociali, cu angajatorii i lucr torii, cu reprezentan ii acestora, precum i cu
to i cei interesa i în crearea unui mediu de munc  sigur i s tos.
Ca în fiecare an, Inspec ia Muncii s-a al turat ini iativei Organiza iei Interna ionale a
Muncii i a preluat tematica interna ional  a campaniei „Împreun  pentru crearea unei
culturi de prevenire în SSM” pentru organizarea evenimentelor de s rb torire a Zilei
Interna ionale a securit ii i s ii în munc .
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Cele 42 inspectorate teritoriale de munc  au ini iat, în municipiul Bucure ti i în fiecare
jude , ac iuni specifice de informare i con tientizare a lucr torilor, a angajatorilor, a
reprezentan ilor acestora, a partenerilor sociali, a celor cu responsabilit i în domeniu i
a societ ii civile în general. În cursul acestor manifest ri s-a p strat un moment de
reculegere pentru victimele accidentelor de munc i ale bolilor profesionale.
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