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Schimbările de ordin economic și organizatoric care au avut loc în România în ultimii ani au avut implicaţii
sociale profunde asupra forţei de muncă, producând anumite îngrijorări în ceea ce privește asigurarea
securităţii și sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă.
Principalii factori de ordin social care produc îngrijorare și afectează lucrătorii din România sunt:
-

preocuparea permanentă asupra păstrării locului de muncă;

scăderea numărului de lucrători specializaţi concomitent cu suplimentarea sarcinilor de serviciu pentru
cei rămași în activitate;
-

creșterea exigenţei tehnologice în urma apariţiei de noi echipamente și tehnologii;

-

îmbătrânirea forţei de muncă;

-

schimbări produse în dinamica accidentelor de muncă.

Pentru perioada 2012-2015, din statistica accidentaţilor în muncă înregistraţi în baza de date a Inspecţiei
Muncii se observă o tendinţă crescătoare a indicilor de frecvenţă pentru accidentaţii în muncă din România.
Tendinţa de creștere a indicelui de frecvenţă a accidentaţilor în muncă înregistraţi în România în ultima
perioadă, a fost factorul determinant în luarea deciziei de a declanșa acţiunea de monitorizare şi verificare
a modului în care unităţile ce au înregistrat accidente de muncă, realizează măsurile stabilite cu ocazia
cercetării evenimentelor, măsuri care să ducă la prevenirea altor evenimente similare și care să întărească
nivelul securităŃii şi sănătăŃii în muncă din unitate.
Grupul tinta al acestei campanii il reprezinta angajatorii care au înregistrat în ultimii cinci ani accidente de
muncă.
Obiectivul general al campaniei:
creşterea gradului de conştientizare al angajatorilor şi al lucrătorilor din unităţile din grupul ţintă în ceea
ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă
pentru eliminarea / diminuarea accidentelor de muncă și promovarea stării de bine la locul de muncă, cu
consecinŃe benefice în plan social şi profesional.
Obiective specifice:
1. încurajarea unei abordări participative prin implicarea angajaţilor și angajatorilor în diminuarea
consecinŃelor sociale şi economice negative care derivă din producerea unor accidente de muncă;
2. promovarea bunelor practici privind eliminarea / diminuarea fenomenului accidentogen.
Campania de control se desfăşoara în 2 etape:
1.
prima etapă în lunile aprilie-mai 2017, și consta în informarea partenerilor sociali din unităţile ce au
înregistrat accidente de muncă în ultimii cinci ani despre modul de derulare a acţiunii și tematica
abordată.
2.
a doua etapa constă în verificarea prin acţiuni de control la angajatori a modului de realizare a
măsurilor dispuse prin procesele verbale întocmite cu ocazia cercetării evenimentelor. Această etapă se
desfășoara în perioada iunie - noiembrie 2017.
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