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COMUNICAT DE PRESA

În data de 28 aprilie 1996, delega ii sindicatului „Global Union”, au
comemorat, la sediul Natiunilor Unite, pentru prima dat , victimele accidentelor
de munc , promovând în acest fel asigurarea unui mediu de munc  sigur i

tos.
          De atunci aceasta zi a devenit ziua interna ional  a accidenta ilor în
munc , zi recunoscut i comemorat i de Guvernul Romaniei.

Scopul acestei comemor ri îl constituie prevenirea riscurilor profesionale,
protec ia s ii i vietii lucr torilor, precum i eliminarea factorilor de risc de accidentare i
îmboln vire profesional  prin m suri menite s  evite sau s  diminueze ac iunea factorilor de
risc asupra organismului uman.

Cu prilejul acestei zile Inspectia Muncii organizeaza diferite manifestari cuprinzind
aspecte privind securitatea i s tatea în munc .

La nivel international pe data de 28 aprilie, este celebrata Ziua Mondiala a Organizatiei
Internationale a Muncii pentru securitate si sanatate in munca. Guvernele,  angajatorii si
angajatii vor constientiza impreuna beneficiile unei munci sigure, sanatoase si decente.
Expertii vor discuta bunele practici, si multi oameni vor participa la evenimente publice.
Scopul acestei zile festive este promovarea importantei activitatilor lucrative sigure,
sanatoase si decente.

Sloganul sub care se desfasoara actiunile in acest an este: “Sistemul de
management al SSM – un instrument pentru imbunatatirea continua”.

Citeva date estimate la nivel international:
In anul  2005 s-a estimat ca la  nivel  global,  aproximativ 2,2 milioane de oameni  mor

anual din cauza accidentelor de munca si a bolilor profesionale. Aceasta reprezentand o
crestere de 10 procente a estimarilor anterioare. Aproximativ 270 milioane de oameni sufera
accidente grave si alti 160 milioane sufera de imbolnaviri pe termen scurt si lung din cauze
legate de munca.

În fiecare an 7.500 de persoane din Uniunea European  î i pierd via a ca urmare a
unor accidente de munc , conform cifrelor citate de EUROSTAT. Pe lâng  aceasta, Organiza ia
Interna ional  a Muncii estimeaz  c  un num r suplimentar de 159.500 de lucr tori din UE
mor în fiecare an din cauza unor boli profesionale. Dac  se iau în calcul ambele cifre
( ~ 167 000 morti/an ), se poate estima c  la fiecare trei minute i jum tate cineva din UE
moare din cauze legate de locul de munc .

Costul total al acestor accidente si imbolnaviri este estimat la 4 procente din produsul
intern brut la nivel mondial si includ: plata concediului medical, plati pentru ore suplimentare
sau pentru personal de înlocuire temporara, pensionare anticipata, recrutarea noii forte de
munca, recalificare; pierderi de timp în productie;daune aduse unitatii, echipamentelor,
materialelor,produselor;timp alocat de conducere pentru gestionarea urmarilor
accidentelor;cote de asigurare marite, cheltuieli de judecata; scaderea moralului angajatilor.

Citeva date la nivel national-date furnizate de Inspectia Muncii si Institutul de Sanatate
Publica Bucuresti:

Anul TOTAL:
Accidente de munca

Accidente
mortale

Accidente
cu ITM

Accidente
colective Boli profesionale

2001 6808 440 6368 40 2238
2002 6269 415 5854 34 2508
2003 5882 396 5486 28 1376
2004 5543 384 5159 38 990
2005 5064 529 4535 49 1002
2006 4764 353 4411 37 910
2007 4863 472 4391 45 1353
2008 5018 451 4567 39 -
2009 3576 376 3200 22 -
2010 3678 272 3406 26 -

Total: 51365 4088 47377 358 10377
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Citeva date la nivel local (jud.Neamt):

Anul Accidente
de munca

Din care
mortale Cu invaliditate Boli

profesionale
Nr. zile de

incapacitate
2001 155 11 11 8 10563
2002 141 14 9 11 9175
2003 125 8 12 10 10088
2004 130 14 3 0 8258
2005 94 9 3 3 6280
2006 94 11 13 3 7094
2007 85 16 5 10 3687
2008 68 12 2 6 3992
2009 60 9 6 14 3860
2010 66 12 3 5 2960
Total: 950 103 62 64 61965

Abordarea OIM pentru prevenire stabilita la Conferinta Internationala a Muncii din iunie
2006: pentru prevenirea accidentelor trebuiesc stabilite Programele de  prevenire, asistate de
practici si metode corespunzatoare de inspectie stabilite prin Conventii, Recomandari si
Coduri de bune practici, acestea trebuie sa fie implementate sistematic la nivel national si la
nivelul intreprinderii.

Inspectia Muncii, respectiv, Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt, doreste sa
transmita - in primul rind - un mesaj de solidaritate fata de cei afectati, dar si un mesaj de
unitate si de actiune conjugata a tuturor celor implicati: institutii ale administratiei,
intreprinderi si reprezentanti ai salariatilor, pentru reducerea accidentelor de munca si a
efectelor acestora, constienti fiind ca eradicarea acestora nu se va putea realiza niciodata.
Mizam in actiunile noastre si pe sprijinul acordat de mass media.

Asa cum se prezinta si in tabelul de mai sus numarul accidentelor de munca a scazut,
conditiile de munca s-au imbunatatit, insa ramin o serie de aspecte, traditionale nerezolvate
complet (exemple: consumul de alcool la locul de munca; problemele datorate lucrului la
inaltime),  insa,  se  pot  mentiona  si  o  serie  de  riscuri  si  provocari  noi  (utilizarea unor noi
substante chimice periculoase, aparitia de noi tehnologii periculoase, ritmul muncii, stresul).
Rezolvarea acestora ar duce cu siguranta la o munca mai sigura si decenta.

Abordarea rezolvarii problemelor este: ACTIUNE CONJUGATA PENTRU PREVENIRE IN
VEDEREA ASIGURARII UNUI DREPT FUNDAMENTAL: SANATATEA SI VIATA IN MUNCA.

Inspectoratul nostru va imbina functia de inspectie cu cea de prevenire in relatia cu
intreprinderile si angajatii in asa fel incit sa putem atinge obiectivul fixat de UE, respectiv
reducerea cu 25% a numarului accidentelor de munca in perioada 2007-2012.

Actiunile preventive ale inspectoratului pentru viitor se vor baza pe:
      -formularea de propuneri pentru completarea legislatiei transpuse din legislatia UE, astfel
incit aceasta sa fie adecvata societatii noastre romanesti;
      -sustinerea IMM-urilor prin dialog social tripartit (inspectorat, patronate, sindicate) ;
      -furnizarea de informatii de specialitate prin compartimentul de specialitate al
inspectoratului);
      -implementarea de bune practici si a noilor tehnici de instruire (cursuri de perfectionare,
intilniri cu angajatorii).

Pentru noi, Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt, aceasta zi de 28 aprilie, se
constituie si ca un moment de bilant al activitatii desfasurate in domeniul securitatii si
sanatatii in munca.

In final amintim mesajul Organizatiei Internationale a Muncii referitor la ziua de 28
aprilie 2011 si anume “Sistemul de management al SSM – un instrument pentru
imbunatatirea continua”.

 Pentru marcarea acestei zile Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt, organizeaza la
sediul central din Piatra Neamt, str.Gheorghe Iacomi, nr.8, o zi a portilor deschise si o
intilnire sub deviza “Sistem de management al Securitatii si Sanatatii in Munca (SMSSM) ca
instrument pentru imbunatatirea continua”, la care va invitam sa participati. Intilnirea va
avea loc in sala de sedinte a inspectoratului in data de 28 aprilie 2011 incepind cu ora
11:00.

26.04.2011
Conducerea ITM Neamt


