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Comunicat de pres
Inspec ia Muncii se implic în Campania asigur rii unor
locuri de munc s
toase pentru toate vârstele
Agen ia european pentru securitate i s
tate în munc deruleaz în perioada 20162017 campania ”Locuri de munc s
toase pentru toate vârstele”. Mesajul principal al
campaniei este legat de condi iile de munc sigure i s
toase pe toat durata vie ii
profesionale care sunt benefice pentru lucr tori, întreprinderi i societate în ansamblu.
Inspec ia Muncii i-a asumat un rol pro activ pe durata campaniei i se implic prin
ac iuni de informare, mese rotunde i seminarii în promovarea obiectivelor acesteia la
nivel na ional. Cele patru obiective principale sunt: s promoveze munca durabil i
îmb trânirea s
toas înc de la începutul vie ii profesionale, s previn problemele de
tate pe parcursul vie ii profesionale, s ofere angajatorilor i lucr torilor modalit i
de gestionare a securit ii i s
ii în munc în contextul îmb trânirii for ei de munc
i s încurajeze schimbul de informa ii i bune practici.
Agen ia european pentru securitate i s
tate în munc arat c for a de munc
european îmb trâne te. Vârstele de pensionare cresc, iar via a profesional tinde s
devin tot mai lung . Munca este benefic pentru s
tatea fizic i mental , iar buna
gestionare a securit ii i s
ii în munc spore te productivitatea i eficien a.
Schimb rile demografice pot cauza probleme, dar asigurarea unei vie i profesionale
durabile ajut la dep irea acestora.
”Campania european anun at de Agen ia european pentru securitate i s
tate în
munc de la Bilbao va avea sprijin i implicare din partea Inspec iei Muncii prin
informarea i con tientizarea angajatorilor i a celorlal i actori implica i în promovarea
unei vie i profesionale durabile. România se confrunt cu o transformare economic
profund , datorat schimb rilor demografice f
precedent. Pe de o parte, se
estimeaz c ponderea popula iei cu vârsta mai mare sau egal cu 65 de ani se va dubla,
de la 15% la 30% pân în anul 2060, existând posibilitatea de a exercita o presiune
puternic asupra costurilor aferente pensiilor, serviciilor medicale i serviciilor de
îngrijire de lung durat . Este i motivul pentru care fiecare ar membr se va implica
în asigurarea locurilor de munc pentru persoanele de toate vârstele. Provocarea acestei
campanii de informare i con tientizare este armonizarea for ei de munc tinere cu
în elepciunea i experien a persoanelor vârstnice.” – Dantes Nicolae BRATU, inspector
general de stat.
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