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Inspectoratului Teritorial de Muncă Brașov, organizează la sediul , în data de 19.10.2022, ora 
10, simpozionul cu tema „LOCURI DE MUNCĂ SĂNĂTOASE ÎȚI FAC SARCINA MAI UȘOARĂ – 
prevenirea și gestionarea afecțiunilor musculoscheletice de origine profesională”, cu ocazia 
Săptămânii Europene a Securității și Sănătății în Muncă. 

Organizată în fiecare an de către Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă 
(EU-OSHA), în luna octombrie, Săptămâna europeană pentru securitate și sănătate în muncă 
are și în acest an o temă de interes major avînd în vedere creșterea gradului de sensibilizare 
privind managementul activ și participativ al securității și sănătății la locul de muncă. 

Una dintre cele mai frecvente probleme de sănătate legată de locul de muncă din Europa o 
reprezintă afecțiunile musculoscheletice (AMS), acestea numărându-se printre principalele 
cauze ale incapacității de muncă, ale concediului medical și ale pensionării anticipate.  

Campania „Locuri de muncă sănătoase îți fac sarcina mai ușoară! – Prevenirea și gestionarea 
afecțiunilor musculoscheletice de origine profesională ” și-a propus următoarele obiective: 
demonstrarea faptului că acest tip de afecțiuni constituie o problemă pentru toată lumea, în 
toate tipurile de locuri de muncă din toate sectoarele economice și că poate fi abordată cu 
succes, inclusiv prin oferirea de exemple de bune practici, promovarea evaluării riscurilor și a 
gestionării proactive a afecțiunilor musculoscheletice oferind acces la anumite resurse, cum 
ar fi instrumente, ghiduri și materiale audiovizuale, mobilizarea și stimularea colaborării 
efective între diferitele părți interesate prin aducerea lor la aceeași masă și facilitarea 
schimbului de informați,cunoștințe și bune practici. 

La acest simpozion vor participa angajatori și lucrători, lucrători desemnaţi/reprezentanţi ai 
serviciilor interne de prevenire şi protecţie, reprezentanţi ai lucrătorilor cu atribuţii specifice 
în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, reprezentanți ai sindicatului și patronatului, 
precum și reprezentanți ai unor instituții cum ar fi: D.S.P. Brașov, C.J.P. Brașov, A.J.O.F.M. 
Brașov, dar sunt așteptate și alte persoane interesate de această temă. 
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