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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt 
confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm 
rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului. 
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ACŢIUNE DE VERIFICARE 

a modului de identificare a riscurilor care provoacă afecțiuni musculo-scheletice 
(AMS), precum și a măsurilor luate de angajatori în vederea prevenirii acestora 

 
I. MOTIVAREA  ACŢIUNII 
 

Afecțiunile musculo-scheletice (AMS) reprezintă una dintre cele mai frecvente probleme de 
sănătate legate de muncă. Acestea afectează milioane de lucrători din întreaga Uniune 
Europeană și presupun cheltuieli de miliarde de euro din partea angajatorilor. Combaterea AMS 
contribuie la îmbunătățirea vieții lucrătorilor, dar este justificată și din punct de vedere 
economic. 

II. GRUPUL ŢINTĂ 

În conformitate cu Ghidul campaniei SLIC, acțiunea vizează angajatorii și lucrătorii din sectorul 
public și privat care desfăşoară activități în următoarele domenii de activitate: 
- Asistență medicală și asistență socială  Cod CAEN 86-88 
- Activități de transport și curierat   Cod CAEN 52-53 
- Industria alimentară și a băuturilor   Cod CAEN 10 
- Coafură și frizerie     Cod CAEN 96.02 
- Sectorul construcțiilor    Cod CAEN 41-43 

III. OBIECTIVELE ACŢIUNII 

Acțiunea are următoarele obiective: 
 Diseminarea informaţiilor legate de prevenirea expunerii lucrătorilor la afecțiuni musculo-scheletice la 
diferite locuri de muncă; 
 Promovarea bunelor practici europene în vederea identificării și gestionării problemelor generate de 
afecțiunile musculo-scheletice; 
 Conștientizarea angajatorilor și a lucrătorilor cu privire la necesitatea implementării măsurilor de 
securitate și sănătate în muncă, în special a celor ce vizează prevenirea afecțiunilor musculo-scheletice; 
 Conștientizarea lucrătorilor asupra riscurilor la care se expun ca urmare a apariției afecțiunilor 
musculo-scheletice; 
 Informarea inspectorilor de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă cu privire la bunele 
practici europene privind verificarea evaluării riscurilor ce pot cauza afecţiuni musculo-scheletice, 
precum şi cu privire la modalități de reducere a factorilor de risc ai AMS la nivelul întreprinderilor;  
 Controlul locurilor de muncă din domenii de activitate unde există riscul apariției afecțiunilor musculo-
scheletice şi utilizarea unui nou instrument de control (chestionarul SLIC) pentru identificarea unor riscuri 
în mediul de muncă, care ar putea afecta securitatea şi sănătatea lucrătorilor. 

IV. DURATA ACȚIUNII 

Acțiunea se va derula pe parcursul trimestrelor I – III din anul 2022.    
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