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INSPECłIA MUNCII  

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ GIURGIU 

                                       

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Agentia Europeana pentru Securitate si Sănătate în Muncă continuă și anul acesta 
activităţile referitoare la organizarea și desfasurarea campaniei „Locuri de munca 
sanatoase pentru toate varstele”. 

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.  

lntrucat 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;  

� și să încurajeze schimbul de informaţii și bune practici. 

 

Ca urmare a acestui fapt va informam ca, Inspectia Muncii va coordona în 4 centre 
regionale,  Giurgiu, Salaj, Gorj si Vrancea, actiunea de demarare a Saptamanii Europene 
pentru Securitate si Sanatate in Muncă, ce va avea loc în luna octombrie 2017. 

Centru Organizatoric Giurgiu, are repartizate urmatoarele Inspectorate Teritoriale de 
Muncă: București, Călărași, Constanţa, Dâmboviţa, Ilfov, Ialomiţa, Teleorman și Tulcea. 

 

Inspector sef,  

Daniela Ruse  


