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“Valenţe culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă pentru
formarea culturii de prevenire în rândul tinerilor din licee şi şcoli

profesionale”- o Campanie naţionala a Inspecţiei Muncii şi
Inspectoratelor Teritoriale de Muncă 

Consideraţii generale

Consiliul European de la Lisabona a subliniat faptul că Europa trece printr-o
tranziţie  către  “o  economie  bazată  pe  cunoaştere”  marcată  de  schimbări
profunde care  implică  adoptarea  unei  noi  strategii  destinată creşterii  calităţii
muncii prin abordarea “stării de bine la locul de muncă”.

Punerea în operă a acestei strategii se poate realiza doar prin recunoaşterea
necesităţii  de  consolidare  a  unei  culturi  de  prevenire  a  riscurilor  prin
responsabilizarea socială a actorilor de pe scena securităţii şi sănătăţii în muncă
pe baza construirii de parteneriate. Practicile comunitare subliniază că educaţia
şi  cultura  de  prevenire  a  riscurilor  sunt  factori  cheie  pentru  menţinerea  şi
îmbunătăţirea calităţii muncii.

În conformitate cu statisticile europene, rata accidentelor de muncă în cazul
lucrătorilor tineri, cu vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani, este cu 50% mai mare
decât  la orice  altă grupă  de  vârstă  a  lucrătorilor. În fiecare an, sute şi mii de
tineri din Europa suferă accidente de muncă sau afecţiuni de natură profesională.
În mod tragic, o parte dintre aceştia îşi pierd viaţa, iar unii nu trec nici măcar de
prima zi de muncă. Multe dintre aceste tragedii pot fi prevenite.

Datele statistice analizate periodic de Inspecţia Muncii au evidenţiat faptul
că,  datorită  condiţiilor  sociale  în  care  trăiesc,  tinerii  români  caută  locuri  de
muncă după împlinirea vârstei  de 16 ani  şi  chiar mai devreme. Cei  mai mulţi
prestează munci sezoniere în timpul vacanţelor de vară. Ei acceptă foarte uşor să
lucreze  fără  forme legale  şi  să  presteze  munci  nepotrivite  cu  insuficienta  lor
maturitate fizică  şi  mentală. Astfel  se expun riscului  de accidentare deoarece
tinereţea îi îndeamnă să practice meserii riscante şi/sau solicitante din punct de
vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, împiedicându-i de cele mai multe ori
să-şi  recunoască  limitele.  Capacitatea  de  a  recunoaşte  pericolele  potenţiale,
precum şi munca în condiţii de securitate solicită simţ practic, dar şi putere de
observaţie, instruire şi experienţă. Fiind nou veniţi în câmpul muncii, este posibil
ca tinerilor să le lipsească experienţa şi, adesea, maturitatea fizică şi psihologică.
Este posibil ca ei să nu acorde importanţa cuvenită riscurilor cu care se confruntă.
Există şi alţi factori care îi expun pe tineri unor riscuri mai mari, precum: nivelul
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insuficient de competenţe şi de formare; necunoaşterea drepturilor proprii şi a
obligaţiilor  angajatorului;  insuficienta  încredere  pentru  a  semnala  eventualele
probleme; nerecunoaşterea de către angajatori a protecţiei suplimentare de care
au nevoie lucrătorii tineri.

Campania  naţională    “Valenţe  culturale  ale  securităţii  şi  sănătăţii  în  muncă
pentru  formarea  culturii  de  prevenire  în  rândul  tinerilor  din  licee şi  şcoli
profesionale”

Potrivit  Cadrului strategic privind sănătatea și siguranța la locul de muncă
pentru  perioada  2014-2020,  lansat  la  nivelul  Uniunii  Europene,  care  cuprinde
principalele provocări comune pe întreg teritoriul Uniunii și obiectivele strategice
ale acestei perioade, „Sănătatea și siguranța lucrătorilor sunt necesare pentru o
viață  profesională  sustenabilă  și  o  îmbătrânire  activă  și  în  condiții  bune  de
sănătate. Pentru a atinge acest scop, promovarea unei culturi a prevenirii este
esențială.”

Aşadar, având în vedere toate acestea şi pentru că se încadrează perfect în
acest Cadru strategic european în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, s-a
considerat  necesară  continuarea  proiectului  (campaniei)  naţional, “Valenţe
culturale  ale  securităţii  şi  sănătăţii  în  muncă  pentru  formarea  culturii  de
prevenire în rândul tinerilor din licee şi şcoli profesionale”,  care urmăreşte
pregătirea tinerilor anterior intrării lor pe piaţa forţei de muncă, cu privire
la  riscurile  profesionale  şi  la  drepturile  şi  obligaţiile  lucrătorilor  prin
crearea unei culturi de prevenire a riscurilor profesionale.

Judeţul  Neamţ a  fost  unul  din  judeţele  pilot  în  care s-a  desfăşurat  acest
proiect şi începând cu anul 2008 această acţiune a avut loc în fiecare an printr-o
colaborare foarte bună între inspectoratul  teritorial  de muncă şi inspectoratul
şcolar judeţean. Proiectul a vizat elevii şi profesorii din clasele a X-a, a XI-a şi a
XII-a din liceele şi şcolile de arte şi meserii din toate zonele judeţului Neamţ,
fiind implicate în total 78 de clase din 62 de şcoli unde au fost formaţi 124 de
profesori şi 2400 de elevi.  Activitatea de formare a profesorilor şi elevilor s-a
realizat  pe baza unui suport de curs elaborat de un colectiv  de inspectori  de
muncă şi profesori sub forma unor prezentări Power Point foarte atractive.

Concursul  judeţean  „Ştiu şi  aplic - Securitatea şi  sănătatea în muncă se
dobândeşte de pe băncile şcolii", parte a Campaniei naţionale în acest domeniu,
s-a  organizat  anul  acesta,  pentru  a  cincea  oară  în  judeţul  Neamţ,  în  scopul
promovării  în  rândul  tinerilor  a  disciplinei  Securitate  şi  sănătate  în  muncă,
printr-o foarte  buna  colaborare  cu  specialiştii  din  cadrul  Inspecţiei  Muncii,
Inspectoratului Teritorial de Muncă şi Inspectoratului Şcolar Judeţean.

Acţiunile  desfăşurate  anul  acesta,  în  judeţul  Neamţ, în  cadrul  acestei
campanii,s-au derulat, după cum urmează:
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1. prezentarea  proiectului  şi  încheierea  protocolului  de  colaborare  între
Inspectoratul Teritorial de Muncă şi Inspectoratul Şcolar Judeţean;

2. instruirea profesorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă de către
inspectorii de muncă. Au participat 10 cadre didactice, de la un număr de 5
unităţi  şcolare:  Colegiul  Tehnic  “Miron  Costin”  Roman;  Colegiul  Tehnic
,,Danubiana,, Roman; Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman; Liceul Tehnologic
”Vasile Sav” Roman; lLiceul Tehnologic  ,,Ion Ionescu de la Brad, Horia;

3. instruirea elevilor  de către profesorii  formaţi  de inspectorii  de muncă (12
clase de elevi). S-au desfăşurarat cursuri pe o perioada de 12 săptămâni, câte
o oră pe săptămână sau câte două ore la două săptămâni;

4. completarea de către unităţile şcolare înscrise în proiect, a chestionarelor de
opinie referitoare la acesta. Chestionarele de opinie au fost completate atât
de către elevii  participanţi  cât  şi  de către  cadrele  didactice  implicate  în
proiect şi au fost analizate de către inspectorii de muncă;

5. prezentarea regulamentului de desfăşurare a concursului judeţean pe teme
de securitate şi sănătate în muncă „Ştiu şi aplic – Securitatea şi Sănătatea în
Muncă se deprinde de pe băncile şcolii”, unităţilor de învăţământ înscrise în
proiect;

6. desfăşurarea propriu-zisă a concursului la nivel  judeţean. Au participat 12
echipe formate din câte 2 elevi astfel: Colegiul Tehnic “Miron Costin” Roman,
Colegiul Tehnic ,,Danubiana,, Roman şi Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman
cu  câte  2  echipe,   Liceul  Tehnologic  ”Vasile  Sav”  Roman  şi  Liceul
Tehnologic  ,,Ion  Ionescu  de  la  Brad,,  Horia  cu  câte  3  echipe.  Au  fost
implicate cele 10 cadre didactice participante la desfăşurarea acţiunii. Locul
I a fost ocupat de echipa formată din Branză Vlăduţ şi Dinu Alin de la Liceul
Tehnologic ”Vasile Sav” Roman; Locul II a fost ocupat de echipa formată din
Diaconu Alin şi Ciuchi Alin de la Colegiul Tehnic “Miron Costin” Roman; Locul
III a fost ocupat de echipa formată din Blaj Alexandru şi Zaharia Mihai de la
Liceul Tehnologic  ”Vasile  Sav” Roman.Premierea câştigătorilor  şi  a tuturor
participanţilor, elevi şi cadre didactice, s-a desfăşurat în cadrul unei întâlniri
organizate de I.T.M. Neamţ cu prilejul “Zilei internaţionale a securităţii şi
sănătăţii în muncă” - 28 aprilie, la sediul instituţiei, în prezenţa mass media
locală şi a invitaţilor participanţi, autorităţi publice locale, conducători de
instituţii/organizaţii/companii din judeţul Neamţ. Premiile au constat în bani
şi echipamente individuale de protecţie, precum şi materiale promoţionale
privind securitatea şi sănătatea  în muncă;

7. desfăşurarea la nivel naţional a concursului „Ştiu şi aplic! -  Securitatea şi
Sănătatea în Muncă se deprinde de pe băncile şcolii”.  Gazda concursului a
fost Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din Iaşi.  Din judeţul Neamţ la acest
concurs au participat echipele clasate pe primele 3 locuri la faza judeţeană,
câte una la fiecare secţiune, astfel: o echipă la secţiunea „liceu teoretic”; o
echipă la secţiunea „liceu tehnologic” şi o echipă la secţiunea „învăţământ
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profesional”. Toate cele 3 echipe din judeţul Neamţ s-au clasat pe locul 5, la
secţiunea la care au participat.

Aşadar, având ca reper liniile directoare ale Cadrului strategic european în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, se impune cu necesitate, adoptarea
unor măsuri care să dezvolte şi să consolideze o cultură a prevenirii riscurilor la
locurile de muncă, astfel încât să poată fi asigurată prevenirea accidentelor de
muncă sau a  bolilor  profesionale  grave și  promovarea sănătății  angajaților  pe
parcursul  întregii  vieți  profesionale,  începând  chiar  cu  primul  loc  de  muncă,
pentru  a  permite  prelungirea  vieții  profesionale  și  pentru  a  se  putea  asigura
sisteme de pensii adecvate și sustenabile.  

Inspector sef,
                                Jur. IOAN POPESCU
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