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COMUNICAT DE PRES
ZIUA INTERNA IONAL A SECURIT
ÎN MUNC
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În data de 24 aprilie 2019, începâmd cu ora 11,00 la sediul Inspectoratului Teritorial de
Munc Maramure , se va desf ura un simpozion dedicat Zilei interna ionale a
securit ii i s
ii în munc i comemorarea victimelor accidentelor de munc .
Organiza ia Interna ional a Muncii, s rb tore te în fiecare an la data de 28 aprilie Ziua
Interna ional a Securit ii i S
ii în Munc , având ca obiectiv principal
promovarea la nivel mondial a prevenirii accidentelor de munc
i a bolilor
profesionale.
Mi carea sindical din întreaga lume, onoreaz la aceia i dat memoria victimelor
accidentelor de munc i a bolilor profesionale, ocazie cu care se organizeaz simultan
o campanie de informare i con tientizare a tuturor p ilor implicate, angajatori
salaria i i sindicate.
Tema ac iunilor din acest an pe lâng comemorarea victimelor accidentelor de munc ,
o constituie i promovarea unor ac iuni care s îmbun
easc securitatea i s
tatea
lucr torilor i prevenirea îmboln virilor profesionale. Vor fi prezentate materiale în
care vor fi eviden iate, principalele deficien e constatate în activitatea control a
institu iei în materia securit ii i s
ii în munc , statistici privind dinamica
accidentelor de munc la nivel na ional i jude ean produse în anul 2018.
La întâlnire sunt invita i s participe angajatori i reprezentan i ai confedera iilor
sindicale i patronale, servicii externe de securitate i s
tate în munc , salaria i,
al turi de inspectori de munc din cadrul institu iei.
Cu stim ,
Inspector ef
Drago N CU
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