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INSPECłIA MUNCII  

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ GIURGIU 

Comunicat presa 

 

În perioada 23-25.10.2017,  Inspectoratul Teritorial de Muncă GIURGIU a organizat, în cadrul 
Campaniei Europene pentru locuri de muncă sigure și sănătoase 2016-2017, simpozionul cu tema: 
”Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele”, actiune coordonată de Agenţia Europeană 
pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA). Continuarea acestei campanii are la baza 
constatările proiectului-pilot al Parlamentului European "Munca In conditii mai bune de securitate 
și sanătate la orice varstă", coordonat de Agentia Europeană pentru Securitate si Sănătate în 
Muncă și vizează, în principal, furnizarea de informatii și promovarea utilizării unor instrumente 
simple și practice pentru angajatori și lucratori în vederea identificarii și gestionarii problemelor 
generate de îmbatranirea fortei de munca, dar avand în vedere și persoanele tinere, intrucat 
angajatorii trebuie sa înŃeleagă că un lucrător tânăr, de regulă situat în eșantionul de 16 - 30 ani, 
este mult mai predispus accidentelor de muncă datorită lipsei de experientă, cat și datorită 
faptului ca nu conștientizează efectele expunerii la pericole.  

Prin urmare, campania are patru obiective principale: 

• să promoveze munca durabilă și îmbătrânirea sănătoasă încă de la începutul vieţii profesionale; 

• să prevină problemele de sănătate pe parcursul vieţii profesionale; 

• să ofere angajatorilor și lucrătorilor modalităţi de gestionare a securităţii și sănătăţii în muncă 
în contextul îmbătrânirii forţei de muncă;  

• să încurajeze schimbul de informaţii și bune practici. 

In  centrul regional,  Giurgiu, au fost invitate sa participe următoarele  Inspectorate Teritoriale de 
Muncă: București, Călărași, Constanţa, Dâmboviţa, Ilfov, Ialomiţa, Teleorman,Tulcea și Braila. 

La acest eveniment desfasurat în Loc. Comana,  jud.Giurgiu. au participat: dl. Inspector General 
de Stat Bratu Dantes Nicolae, d-na. Subprefect din cadrul  Instituţiei Prefectului Giurgiu  Adriana 
Puţaru, d-na Deputat Elena Cristina Dinu, dl. Administrator public al Judetului Giurgiu Cristian 
Gratianu, inspectori șefi și inspectori șefi adjuncţi din cadrul altor inspectorate teritoriale de 
muncă, reprezentanţi ai instituţiilor descentralizate, ai serviciilor externe, reprezentanti ai 
angajatorilor din judeţ, etc.  

Evenimentul desfasurat reprezintă un demers important menit să informeze cu privire la faptul că 
o bună gestionare a securităţii și sănătăţii la locul de muncă aduce beneficii angajatorilor, 
lucrătorilor și societăţii românești, în ansamblul acesteia. 

Populaţia Uniunii Europene îmbătrânește, iar numărul persoanelor de peste 60 de ani crește cu 
peste două milioane în fiecare an.  

Cadrul strategic al Uniunii Europene privind sănătatea și siguranţa la locul de muncă 2014-2020 
definește măsuri specifice de promovare  a identificării și a schimburilor de bune practici în 
vederea îmbunătăţirii condiţiilor de securitate și sănătate în muncă. 
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