INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ IAŞI

COMUNICAT DE PRESĂ
Campania paneuropeană „Locuri de muncă sănătoase. Bine pentru tine. Bine pentru
afacere” a Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă (EU-OSHA), urmăreşte
să ofere oportunitatea unei mai strânse colaborări a tuturor partenerilor sociali, cu scopul
promovării sănătăţii şi securităţii la locul de muncă pentru angajaţii din toate sectoarele
de activitate.
Evenimentul organizat la Iași în data de 06.09.2018 de către Punctul Focal al Agenţiei
Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă - România, Institutul Naţional de
Cercetare Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” (INCDPM) și
Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Iași
a oferit un cadru pentru promovarea securității și sănătății în muncă în sistemul
educațional, cu respectarea principiilor de prevenire și protecție aplicabile atât tinerilor viitori lucrători și de informare a principalelor direcții de activitate a companiilor pe piața
muncii din Iași, și a Campaniei EU-OSHA 2018 - 2019 „Managementul substanțelor
periculoase”.
La eveniment, au fost expuse prioritățile și principalele provocări ale Agenției
Europene în perioada 2018 - 2020 privind educarea, precum şi rolul Campaniei EUOSHA 2018 - 2019 „Managementul substanțelor periculoase” în activităţile de
prevenire.
Prezența la eveniment a dl. prof.dr. ing. Dan Cașcaval, rector al Universității Tehnice
Gheorghe Asachi Iași, a dl. prof.dr. ing. Teodor Robu, prorector al Universității de Științe
Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași și a doamnei prof.dr.
Genoveva Aurelia FARCAȘ, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Iași
confirmă o preocupare a sistemului educațional și în acest domeniu.
Proiectele și acțiunile realizate la Iași privind integrarea domeniului securității și sănătății
în muncă în educarea tinerilor, prin parteneriat, au fost prezentate de către dl. George
Daniel TANASIEVICI, inspector Șef adj., Bogdan BÂRZOI, Inspector școlar general adjunct.
Dezbaterea și proiecția filmului “A fi profesor” / ”To Be A Teacher” (Germania), premiat
de către EU OSHA la Festivalul de film documentar și de animație, DOK, Leipzig, 2016 a
adus în atenția auditoriului problemele profesorilor.
În finalul evenimentului, sesiunea interactivă ”Companii & Instituții & Educație” privind
necesitatea promovării securității și sănătății în muncă în sistemul educațional și impactul
asupra calificării și inserției tinerilor pe piața muncii a creat cadrul unor discuții pentru
găsirea de noi strategii și soluții viabile pe piața muncii.
07.09.2018
p. Inspector şef
George Daniel TANASIEVICI
Inspector șef adj.
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