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Informare

La  nivelul  județului  Ialomița a  avut  loc  in  trimestrele  I-IV   acțiunea de control
privind securitatea si sănătatea in munca a lucrătorilor vârstnici din microîntreprinderi,
întreprinderi mici si mijlocii (IMM). 

Strategia de securitate si sănătate in munca a UE  in perioada 201-2020 evidențiază
faptul  ca  îmbătrânirea  forței  de  munca  reprezintă  una  dintre  provocările  majore  in
Uniunea Europeana(UE).

 Este deja o certitudine populația: UE imbatraneste, numărul persoanelor de peste 60 ani
creste cu peste doua milioane in fiecare an, iar populație mai in varsta este tot mai mare
in comparatie cu cea a lucratorilor tineri.

Obiectivele principale ale acțiunii au fost:

 Controlul  locurilor  de  munca  din  microîntreprinderi,  întreprinderi  mici  şi
mijlocii(IMM)  unde  isi  desfasoara  activitatea  lucrători  vârstnici(peste  60  ani)
pentru  identificarea  unor  riscuri  in  mediul  de  munca,  care  ar  putea  afecta
securitatea si sănătatea lucrătorilor, în special a celor vârstnici;

 Informarea şi conștientizarea angajatorilor privind respectarea prevederilor legale
referitoare la securitatea si sănătatea lucrătorilor, în special a celor vârstnici.

Cu aceasta ocazie au fost verificate condițiile de munca la de 22 angajatori  unde îsi
desfășurau activitatea un număr de 1724 lucrători din care 196 lucrători vârstnici(peste
60 ani).

În urma controalelor au fost identificate la  18 angajatori un numar de 32 neconformităţi
faţă de cerinţele de securitate şi sănătate în muncă, pentru care au fost dispuse măsuri
şi aplicate sancţiuni contravenţionale.
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec ia persoanelor fiziceţ
în  ceea  ce  priveşte  prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal  şi  privind  libera  circula ie  a  acestor  date  şi  de  abrogare  a  Directivei  95/46/CEţ
(Regulamentul general privind protec ia datelor), informa iile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confiden iale.ț ț ț
Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor men ionate ca destinatar/destinatari i  altor persoane autorizate s -l primeasc . Dac  a iț ș ă ă ă ț
primit acest document în mod eronat, v  adres m rug mintea de a returna documentul primit, expeditoruluiă ă ă
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