
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI , PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 

INSPECŢIA MUNCII 
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BISTRIŢA – NĂSĂUD 
Bistriţa, str. C.R.VIVU , nr.60-64 Tel./Fax: (0263) 217711 ; 235054 ; 235055, 
E-mail: itmbistrita@itmbistrita.ro; Web: www.itmbistrita.ro 

Operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 9429 

 

 

COMUNICAT DE PRESA 
 
 
 
Sub egida campaniei lansata de Agentia Europeana pentru Securitate si sanatate 

in Munca : „ Locuri de munca sanatoase. Bine pentru tine. Bine pentru afacere.” in cadrul 
actiunilor dedicate Saptamanii europene pentru securitate si sanatate in munca, precum 
si incheierea Campaniei europene desfasurata pe parcursul anilor 2012-2013 sub 
sloganul „Impreuna pentru prevenirea riscurilor”,  Inspectoratul Teritorial de Munca 
Bistrita-Nasaud a organizat o intrunire, luni 21.10.2013, ora 10:00, la sediul ITM Bistriţa-
Năsăud, str. C. R. Vivu, nr. 60 – 64 , etaj 4, sala de sedinte, cu partenerii sociali: 
patronate, sindicate, lucratori desemnati in domeniul securitatii si sanatatii in munca, 
reprezentanti ai serviciilor externe de prevenire si protectie abilitate, cu privire la bunele 
practici in domeniul securitatii si sanatatii in munca precum si la o analiza a cauzelor si a 
urmarilor rezultate din accidentele de munca produse pe teritoriul judetului Bistrita-
Nasaud .   
 In cuvantul de deschidere a intrunirii, doamna inspector sef  Ec. Berbecar Otilia, a 
prezentat situatia alarmanta din ultimele  luni privind accidentele de munca inregistrate in 
judetul Bistrita-Nasaud . 
 Doamna inspector de munca ing. Moldovan Liliana a prezentat un material privind  
Săptămâna europeană a sănătăţii şi securităţii în muncă, cel mai important eveniment de 
sensibilizare de acest fel dedicat îmbunătăţirii sănătăţii şi securităţii în muncă în Europa. 
Aceasta actiune este coordonată de Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în 
Muncă (EU-OSHA) şi implementată de partenerii săi din cele 28 de state membre ale UE 
şi nu numai. Activităţile din cursul Săptămânii europene a sănătăţii şi securităţii în muncă 
îşi propun să încurajeze managerii să se angajeze activ în reducerea riscurilor şi să 
încurajeze lucrătorii reprezentanţii lor şi alte părţi interesate să colaboreze cu managerii 
pentru reducerea riscurilor. Punctele focale ale EU-OSHA şi partenerii de campanie ajută 
la coordonarea Săptămânii şi organizarea de evenimente în toată Europa. 
 Pentru asemenea acţiuni, angajatorii şi lucrătorii se pot inspira din studiile de caz 
ale EU-OSHA, care oferă exemple excelente de gestionare a sănătăţii şi securităţii în 
muncă. Studiile de caz provin din diferite industrii şi sectoare şi sunt stocate într-o bază 
de date online uşor de consultat. 
 In cadrul aceleiasi campanii , in perioada 21-23 octombrie 2013 , Inspectia Muncii 
a organizat la Sibiu aniversarea a 10 ani de implicare in actiunile dedicate Saptamanii 
europene pentru securitate si sanatate in munca (Conferinta Jubiliara), la care 
Inspectoratul Teritorial de munca Bistrita-Nasaud a participat cu doua lucrari . 
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