COMUNICAT DE PRESĂ
Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu marchează anul acesta Ziua Internaţională
a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, printr-un eveniment ce va avea loc vineri, 27.04.2012,
la Hotel „Golden Tulip”, str. Şcoala de Înot, nr.2, sala „Octavian Goga”, etaj X.
Evenimentul are ca temă:
PROMOVAREA SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎNTR-O ECONOMIE VERDE
“Economia verde” a devenit o emblemă pentru societatea şi economia sustenabilă
care protejează mediul pentru generaţiile viitoare şi care îşi propune să fie mai echitabilă şi
mai incluzivă pentru toţi oamenii şi toate statele. În acest context, incluziunea socială,
dezvoltarea socială şi protecţia mediului trebuie să fie în strânsă legătură cu asigurarea de
locuri de muncă sigure şi sănătoase şi cu muncă decentă pentru toţi.
Iniţiativa „Locuri de Muncă Verzi” este o iniţiativă comună a Programului
Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), a Organizaţiei Internaţionale a Muncii (ILO), a
Organizaţiei Internaţionale a Angajatorilor (IOE) şi a Confederaţiei Internaţionale a
Sindicatelor (ITUC).
Aceasta susţine eforturile concertate ale guvernelor, patronatelor şi sindicatelor de
promovare, într-o lume a schimbărilor climatice, a politicilor coerente şi durabile pentru
mediu şi a programelor eficiente menite să genereze locuri de muncă verzi şi muncă
decentă pentru toţi.
Studiile privind locurile de muncă verzi indică faptul că domeniile de activitate cu
cel mai mare potenţial de generare de noi locuri de muncă verzi sunt: energia regenerabilă,
construcţiile, transporturile, reciclarea, silvicultura şi agricultura.
Iniţiativa „Locuri de Muncă Verzi” defineşte locurile de muncă verzi după cum
urmează: „Munca decentă care contribuie direct la reducerea impactului asupra mediului a
întreprinderilor, sectoarelor economice sau economiei în general prin reducerea emisiilor,
deşeurilor şi poluării şi prin conservarea şi restaurarea ecosistemelor…Locurile de muncă
verzi trebuie să fie caracterizate de munca decentă, spre exemplu locuri de muncă bune care
să ofere salarii adecvate, condiţii de muncă sigure, siguranţa locului de muncă, perspective
rezonabile pentru carieră şi respectarea drepturilor lucrătorilor.”
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