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Ca în fiecare an Inspectoratul Teritorial de Muncă Bistriţa - Năsăud a sărbătorit în data 

de 28 aprilie 2014 - Ziua internaţionala a securităţii şi sănătăţii  în muncă cu tema 

,, Îmreună pentru crearea unei culturi în Securitatea şi sănătatea în muncă ” 

Organizaţia internaţională a muncii (O.I.M.) sărbătoreşte pe 28 aprilie Ziua 

Internaţională pentru Securitate şi Sănătate în Muncă pentru a promova prevenirea 

accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale la nivel global.  

Este o campanie de sensibilizare menită să concentreze atenţia internaţională asupra 

tendinţelor emergente în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi asupra amplorii 

accidentelor de muncă, a bolilor şi deceselor înregistrate la nivel mondial. 

28 aprilie este, de asemenea, o zi în care mişcarea sindicală din lume onorează memoria 

victimelor accidentelor şi bolilor profesionale şi organizează acţiuni şi campanii în 

întreaga lume. 

În multe părţi ale lumii, autorităţile naţionale, sindicate, organizaţii patronale şi 

practicieni SSM organizează activităţi pentru a sărbători această dată.  

Este o prioritate şi pentru Uniunea Europeană şi pentru alte organizaţii internaţionale, 

precum Organizaţia Internaţională a Muncii (O.I.M.), care a consacrat Ziua mondială a 

securităţii şi sănătăţii 2015 acestei teme în cadrul apelului la acţiune „Alăturaţi-vă 

pentru a contribuiui la crearea unei culturi de prevenire în domeniul SSM”. 

La eveniment au paricipat angajatori, lucrători şi reprezentanţi ai serviciilor externe de 

prevenire şi protectie. 

La acestă întâlnire unul dintre angajatorii importanţi ai judeţului nostru a prezentat 

acţiunile și demersurile interne efectuate în vederea creării unor bune condiţii de 

muncă pentru lucrători şi a eliminării evenimentelor petrecute în procesul de muncă, 

fiind la a doua ediție de promovare a zilei internaționale de SSM.   

Tot cu acest prilej Inspectoratului Teritorial de Muncă Bistriţa- Năsăud a prezentat în 

cadrul Şedinţei Comisiei de Dialog Social importanţa acestei zile precum şi activitatea 

desfăşurată de inspectorii de Muncă în domeniul SSM din cadrul inspectoratului. 
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