INSPECłIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ GIURGIU
CAMPANIE EUROPEANĂ
LOCURI DE MUNCĂ SĂNĂTOASE PENTRU TOATE VÂRSTELE
În anul 2017, Inspecţia Muncii împreună cu Inspectoratul Teritorial de
Muncă Giurgiu, derulează Campania europeană - Locuri de muncă
sănătoase pentru toate vârstele.
Sănătatea și securitatea lucrătorilor sunt necesare pentru o viaţă
profesională sustenabilă și o îmbătrânire activă în condiţii bune de
sănătate, mai ales dacă se iau în considerare aspecte ca îmbătrânirea
populaţiei active și prelungirea vieţii profesionale.
Pentru a preveni apariţia și înmulţirea problemelor de sănătate pentru
lucrători, se impune asigurarea unor condiţii de muncă sigure și
sănătoase pe tot parcursul vieţii profesionale.
Campania este adresată angajatorilor care desfășoară activităţi în
următoarele domenii de activitate:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comerţ cu ridicata și amănuntul
Învăţământ
Sănătate
Industria textilă
Producţia de piese și accesorii pentru autovehicule
Agricultură
Industria metalurgică
Construcţii
Industria alimentară
Colectarea și tratarea deșeurilor

și lucrătorilor angajaţi din cadrul acestor societăţi, care se încadrează în
categoria persoanelor tinere(16-30 ani).
Obiectivele acestei acţiuni sunt:
• promovarea muncii durabile și a îmbătrânirii sănătoase, încă de la
începutul vieţii profesionale;
• prevenirea problemelor de sănătate pe parcursul vieţii profesionale;
• conștientizarea și consultarea angajatorilor, cât și a lucrătorilor
privind implementarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă în
contextul îmbătrânirii forţei de muncă;
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• conștientizarea lucrătorilor tineri asupra riscurilor la care se expun ca
urmare a lipsei de experienţă la locul de muncă;
• încurajarea schimbului de experienţă și bune practici.
Acţiunea se desfășoară în mai multe etape:
1. În prima etapă au fost selectaţi angajatorii care se încadrează în
domeniile de activitate de mai sus, care au lucrători tineri (cu vârsta
cuprinsă între 16-30 ani).
2. În cea de-a doua etapă, au fost informaţi angajatorii selectaţi
referitor la modalitatea de desfășurare a campaniei.
3. În etapa a treia au fost efectuate vizite de lucru la societăţi, fiind
distribuite chestionare de evaluare a condiţiilor de muncă care au
fost completate de către salariaţi.
4. În următoarea etapă s-au efectuat vizite de inspecţie pentru
identificarea neconformităţilor în domeniul securităţii și sănătăţii în
muncă, cu accent pe aspectele rezultate în urma analizării
chestionarelor de evaluare.
5. Ultima etapă se desfășoară până la data de 15.08.2017 și constă în
monitorizarea măsurilor dispuse cu ocazia vizitelor de inspecţie.
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