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COMUNICAT DE PRESĂ
privind
Săptămâna Europeană a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă
INSPECŢIA MUNCII, prin Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor organizează în perioada
22.10.2012 – 24.10.2012 Conferinţa Regională dedicată Săptămânii Europene a
Securităţii şi Sănătăţii în Muncă - „Împreună pentru prevenirea riscurilor” .
Săptămâna europeană este un eveniment de nivel european, organizat începând din anul
2000 în luna octombrie a fiecărui an, sub egida Agenţiei Europene pentru Sănătate şi
Securitate în muncă (EU-OSHA), cu sediul în Bilbao ,Spania, organizaţie a cărei obiectiv este
îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă prin stimularea schimbului
de informaţii tehnice, ştiinţifice şi economice.
Tema actualei Campanii “Locuri de muncă sigure şi sănătoase 2012-2013”-“Împreună
pentru prevenirea riscurilor” se doreşte a fi o sursă de informaţii, în vederea creşterii
gradului de conştientizare şi popularizare a celor mai bune practici pentru îmbunătăţirea
securităţii şi sănătăţii la locul de muncă.
Este necesară implicarea tuturor factorilor interesaţi, evidenţiindu-se atât importanţa
aptitudinilor de conducere şi gestionare, cât şi importanţa participării lucrătorilor pentru
creşterea siguranţei la locul de muncă.
La eveniment vor participa :
-

Domnul Claudiu POP – Prefectul judeţului Bihor ;

-

Domnul Ing. Niculae VOINOIU -Inspector general de stat adj. SSM ;

-

reprezentanţi ai INSPECŢIEI MUNCII ;

-

reprezentanţi ai inspectoratelor teritoriale de muncă din BIHOR, SATU MARE, CLUJ,
SĂLAJ, MARAMUREŞ, MUREŞ, TIMIŞ, BISTRIŢA, ALBA, SIBIU, ARAD ;

-

reprezentanţi ai INSEMEX ;

-

Domnul SEMAN Mihai-specialist securitate şi sănătate în muncă UNGARIA ;

-

Domnul Constantin BUNGĂU- rector UNIVERSITATEA DIN ORADEA ;

-

Domnul Leontin Ţîrle-director executiv CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII BIHOR ;

-

Doamna Daniela RAHOTĂ- director executiv DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
BIHOR ;

-

Doamna Zoie BITEA - director executiv adjunct DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
BIHOR ;

-

Domnul Nicolae MORGOVAN- liderul filialei Bihor BIROUL NAŢIONAL SINDICAL;

-

reprezentanţi ai ASOCIAŢIEI PROFESIONALE TIMIŞOARA.

Cu această ocazie INSPECŢIA MUNCII, prin Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor va lansa
volumul de lucrări realizat în parteneriat cu UNIVERSITATEA DIN ORADEA: „PREVENIREA
RISCURILOR, SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ” .
Conferinţa Regională dedicată Săptămânii Europene a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă
„Împreună pentru prevenirea riscurilor” se desfăşoară prin prezentarea a câteva din
lucrările cuprinse în volumul menţionat anterior, pe diferite secţiuni, după cum urmează:
SECŢIUNEA 1
MANAGEMENTUL RISCURILOR. ASPECTE ACTUALE ALE LEGISLAŢIEI PRIVIND
PREVENIREA RISCURILOR


Instruirea lucrătorilor în domeniul ssm - factor decisiv în evitarea pericolelor

 Stilul de viaţă şi prezenteismul - factori etiologici pentru producerea accidentelor de
muncă


Leadershipul actor important în managementul societăţilor comerciale



Gestionarea riscurilor şi comunicarea acestora



Legislaţia naţională şi europeană în domeniul evaluării riscurilor profesionale

 Standardele privind managementul riscurilor - instrumente eficiente de conlucrare in
vederea prevenirii


Să realizăm împreună evaluarea riscurilor pentru activităţile ce implică contractori



Împreună pentru evaluarea necesarului şi metodelor de instruire



„Safety the first" în conceptul de îmbunătăţire a proceselor, cei 6S



Rolul şi importanţa lucrătorului desemnat ssm în organizaţie



Beneficiile întocmirii adecvate a documentaţiilor de securitate şi sănătate în muncă



Evaluarea riscurilor - o formalitate sau o necesitate

 Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă, un instrument pentru
prevenirea riscurilor
 Parteneriat între angajatori şi lucrători privind prevenirea riscurilor profesionale la
nivel de unitate


Definiţii legislative



Vechiul şi noul sistem legislativ



Practica evaluării riscurilor profesionale



Împreună pentru prevenirea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională

 Politica comunitară în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în activităţile de
mentenanţă şi transpunerea el în legislaţia naţională

SECŢIUNEA 2
ASPECTE ALE PRACTICII DE PREVENIRE A RISCURILOR


Consecinţele stresului profesional



Stresul - un factor de risc prezent la toate locurile de muncă

 Împreună pentru aprecierea riscurilor legate de maşini şi alte echipamente de
muncă


Împreună pentru evaluarea riscurilor legate de expunerea la zgomot



Bune practici legate de conlucrarea angajatori - lucrători în evaluarea riscurilor

 Parteneri în afacere - parteneri în prevenire - informare, intervenţie şi prevenţie în
sectorul construcţii


Particularităţile riscului profesional ale muncii femeilor



Managementul riscurilor pentru activităţile de salvare minieră



Pericole care pot exista pe căile de circulaţie, pe căile de acces la locul de muncă

 Aspecte privind evaluarea riscului de explozii la instalaţiile de transport, depozitare
şl distribuţie a combustibililor diesel


Bune şi rele practici



Proiectarea în construcţii



Instruirea lucrătorilor

 Particularităţi în evaluarea şi prevenirea stresului ocupaţional la lucrătorii din mediul
spitalicesc


Preocupări ergonomice într-o întreprindere de prelucrare a lemnului



Coordonarea de securitate în cadrul şantierelor temporare sau mobile

 Componente ale sistemelor de evidenţă electronică a datelor cu implicaţii în
gestionarea riscurilor la locul de muncă
 Împreună pentru prevenirea bolii lyme(borelioza), generate de înţepătura de
căpuşe.
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