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COMUNICAT DE PRESĂ
În data de 29.04.2015, ora 13.30, Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova va organiza la
sediul său situat în Ploieşti, bld. Independenţei, nr. 12 un simpozion dedicat zilei de
28 aprilie - Ziua internaţională a securităţii şi sănătăţii în muncă.
Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) promovează cu această ocazie prevenirea
accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale la nivel global. În fiecare an OIM lansează
câte o temă în concordanţă cu tendinţele emergente în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă.
Tema pentru anul 2015 este Împreună pentru crearea unei culturi de prevenire în
securitatea şi sănătatea în muncă şi are drept scop conştientizarea tuturor celor care au
legătură cu procesul muncii de a cunoaşte şi de a respecta normele de securitate şi
sănătate în muncă.
28 aprilie este, de asemenea, o zi în care mişcarea sindicală din lume onorează memoria
victimelor accidentelor şi bolilor profesionale şi organizează acţiuni diverse în întreaga
lume. În multe părţi ale lumii, autorităţile naţionale, sindicatele, organizaţiile patronale şi
practicieni în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă organizează activităţi pentru a
marca această dată.
Modernizarea continuă a societăţii a condus la dezvoltarea proceselor de producţie în care
sunt implicaţi atât lucrătorii cât şi angajatorii. În acelaşi timp au crescut şi factorii de risc
care pot fi implicaţi în producerea evenimentelor nefericite ce au legătură cu munca (ex.
accidente de muncă, îmbolnăviri profesionale). Din această cauză prevenirea acestora
constituie din ce în ce mai mult o preocupare a tuturor celor implicaţi în procesul muncii
cât şi a instituţiilor guvernamentale în scopul conştientizării respectării normelor legale
privind securitatea şi sănătatea în muncă. Cu cât cultura naţională de securitate şi sănătate
în muncă este mai solidă, cu atât mediul de lucru este mai sigur şi mai sănătos.
Numai acţionând împreună putem diminua şi de ce nu, elimina riscurile existente la locurile
de muncă, scopul final fiind de a proteja viaţa şi integritatea lucrătorilor.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi Inspectoratul Teritorial de Muncă
Prahova, respectiv:
- inspector şef adj. ssm - Constantin STOICA, e-mail: constantin.stoica@itmprahova.ro;
- şef birou SPIAASSM – Darius MUŞAT, e-mail: darius.musat@itmprahova.ro;
- inspector de muncă – Carmen ŞERBAN, e-mail: carmen. serban@itmprahova.ro.
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