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COMUNICAT DE PRESĂ
În data de 13 iunie 2014, orele 10, la sala de conferinţe ,,Emil
Cioran” a hotelului Golden Tulip din Sibiu, str. Şcoala de Înot,
nr. 2, mezanin, Inspectoratul Teritorial de Munca Sibiu in
parteneriat cu Direcţia pentru Agricultura Judeţeană Sibiu a
organizat
Conferinţa
„MUNCEŞTE
SIGUR
ÎN
AGRICULTURĂ”, in cadrul căreia s-a desfăşurat o întâlnire cu
agenţii economici din agricultura judeţului Sibiu.
Motivul pentru care s-a ales această temă pentru Conferinţa, se datorează faptului că
protecţia lucrătorilor faţă de tendinţele emergente in ceea ce priveşte riscurile
profesionale in domeniul agricol, reprezintă una dintre cele mai importante provocări
pentru toţi cei implicaţi în asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă.
Agricultura reprezintă un sector de primă importanţă în judeţul Sibiu, atât prin
contribuţia pe care o are în economia judeţului, cât şi prin rolul său social vital. În
acelaşi timp, sectorul agricol manifestă o mare diversitate în ceea ce priveşte
dezvoltarea culturilor şi a fermelor agricole, ca o consecinţă a diversităţii culturale şi
geografice a judeţului nostru. Acest domeniu include însă, activităţi în care uneori
lucrătorii sunt răniţi în accidente de muncă sau suferă îmbolnăviri profesionale.
În activităţile destinate culturilor agricole sunt efectuate numeroase lucrări
manuale şi mecanice cu un grad ridicat de periculozitate (lucrări de recoltare a culturilor
legumicole, cerealelor păioase, porumbului, plantelor tehnice, lucrări din plantaţiile
pomicole, viticole şi ale speciilor dendrologice; lucrări de cosit mecanizat în bazele
furajere ale fermelor zootehnice) în care pot fi prezenţi diverşi factori de risc de
accidentare şi îmbolnăvire profesională.
În agricultură se întrebuinţează un volum mare de produse de uz fitosanitar şi
îngrăşăminte chimice care au o acţiune biologică deosebit de ridicată şi sunt
reprezentate de substanţe chimice sau combinaţii de substanţe chimice cunoscute sub
denumirile generice de bactericide, fungicide, insecticide, acaricide, nematocide,
raticide, erbicide şi altele asemenea, care se utilizează pentru tratamente de protecţie a
plantelor ce vizează prevenirea şi combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor, în
culturile agricole, plantaţiile pomicole şi viticole, în păşuni şi fâneţe, precum şi pentru
tratarea materialului semincer, pentru dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea spaţiilor de
depozitare a produselor agricole.
Aceste combinaţii de substanţe chimice sunt preparate pe bază de sulf, mercur şi
compuşii acestora, fosfor organic, arsen, floururi, carbonat de calciu etc., substanţe
foarte toxice pentru om.
Fiind conştienţi de necesitatea şi utilitatea socială a integrării securităţii şi
sănătăţii în muncă în toate activităţile din domeniul agricol, ne dorim să contribuim la
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dezvoltarea unei culturi de prevenire a riscurilor profesionale şi să dăm astfel o şansă în
plus lucrătorilor să trăiască şi să muncească în siguranţă.
La eveniment au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice locale,
reprezentanţi ai mediului academic, angajatori sau reprezentanţi ai acestora din sectorul
agricultură, lucrători desemnaţi pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi
protecţie, reprezentanţi ai partenerilor sociali şi alţi actori din domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă.
În cadrul Conferinţei au fost prezentate prevederi legislative şi bune practici
referitoare la securitatea şi sănătatea lucrătorilor din agricultură, precum şi măsurile de
prevenire şi protecţie pe care trebuie să le asigure angajatorii.
S-a realizat, de asemenea, şi o analiză a fenomenului accidentogen din
agricultura judeţului Sibiu, scoţându-se în evidenţă aspecte relevante cu privire la
principalele cauze şi împrejurări care au avut in decursul timpului un puternic impact
asupra sănătăţii şi securităţii lucrătorilor.
Pe ordinea de zi s-au numărat şi alte subiecte, cum ar fi:
o studii academice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă desfăşurate de
Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului din
cadrul Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, destinate exploatării în condiţii de
siguranţă a echipamentelor de muncă din agricultură;
o cerinţe legale privind utilizarea substanţelor chimice periculoase în mediului
de muncă din agricultură;
o asigurarea unui mediu de muncă decent în agricultură, prin aplicarea
corespunzătoare a prevederilor legislative specifice domeniului relaţiilor de
muncă.
o riscuri psihosociale si modalităţi de gestionare corectă a acestora în mediul
de muncă din agricultură.
Având în vedere faptul că în cazul expunerii lucrătorilor la riscurile profesionale
multiple din agricultură, echipamentul individual de protecţie adecvat joacă un rol foarte
important, cu prilejul acestei Conferinţe, a fost organizată şi o expoziţie cu echipamente
individuale de protecţie, fiind efectuate demonstraţii practice privind modul corect de
selectare, utilizare, denocivizare şi păstrare a acestora.
Cu ocazia acestui eveniment, pentru a veni în sprijinul angajatorilor, I.T.M. Sibiu
a organizat un “Birou de Consultanţă”, la locul de desfăşurare al Conferinţei, iar
inspectorii de muncă au răspuns întrebărilor angajatorilor pe diverse teme referitoare la
securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi cu privire la asigurarea unui mediu de
muncă decent prin aplicarea legislaţiei specifice relaţiilor de muncă.
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