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Comunicat de presă
ITM Prahova a desfăşurat campania „STRESUL SUB CONTROL”

În luna aprilie 2014 a fost lansată la nivel European campania cu tema „LOCURI DE
MUNCĂ SIGURE ŞI SĂNĂTOASE – GESTIONAREA STRESULUI ŞI A RISCURILOR
PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ”, care s-a încheiat în octombrie 2015.
Prin urmare, Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a organizat pe plan local,
sub sloganul „STRESUL SUB CONTROL”, mai multe acţiuni de informare şi conştientizare
a angajatorilor pe această temă, a distribuit materiale specifice, puse la dispoziţie de
către punctul focal al Agenţiei Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă, şi a iniţiat
un concurs de fotografie cu tema “Stresul sub control”.
La aceste acţiuni au fost prezenţi peste 160 de participanţi, marea majoritate fiind din
rândul lucrătorilor cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Importanţa gestionării stresului şi a riscurilor psihosociale la locurile de muncă a fost
subliniată de reprezentanţii I.T.M. Prahova şi cu prilejul apariţiei în diverse emisiuni
realizate de posturile TV locale.
La nivel naţional, Inspecţia Muncii a organizat mai multe simpozioane regionale,
prilej cu care reprezentanţi ai tuturor inspectoratelor teritoriale de muncă din
ţară şi-au susţinut lucrările realizate pe această temă.
În colaborare cu unităţi din diverse domenii de activitate (confecţii textile, sănătate,
învăţământ, etc.), inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Prahova au realizat lucrări care
au fost prezentate cu prilejul simpozioanelor ce s-au desfăşurat în 2014 şi 2015 în
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judeţele Buzău, respectiv Ilfov. Materialele au cuprins atât informaţii de interes general
legate de prezenţa stresului şi a riscurilor psihosociale la locul de muncă, cât şi exemple
de bune practici de gestionare a acestora.
Lucrările susţinute s-au bucurat de aprecierea auditorilor, inspectorii de muncă primind
diplome de participare.
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