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INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

COMUNICAT DE  PRES

În perioada 26 - 30.08.2019, s-a desf surat prima etap  din cadrul campaniei na ionale  de
control în domeniul securit ii i s ii în munc  la angajatorii din domeniul ,,Activit i
de investiga ii i protec ie”, cod CAEN 80, fiind verifica i 13 agen i economici.

Obiectivele ac iunilor de control au fost:

diminuarea consecin elor sociale i economice negative care deriv  din nerespectarea
prevederilor legale, de c tre angajatorii din acest domeniu;

 eliminarea neconformit ilor constatate în domeniul securit ii i s ii în munc  în
activit ile specifice din societ ile comerciale care au ca obiect de activitate domeniul
cod CAEN 80 - "Activit i de investiga ii i protec ie";

cre terea gradului de con tientizare a angajatorilor i a lucr torilor în ceea ce prive te
necesitatea respect rii prevederilor legale referitoare la s tatea i securitatea în
munc  în societ ile comerciale care au ca obiect de activitate in domeniul "Activit i
de investiga ii i protec ie";

informarea angajatorilor i angaja ilor în ceea ce prive te controalele medicale i
importan a lor.

Cu prilejul verific rilor efectuate in domeniul securit ii i s ii in munc , s-au constatat
urm toarele deficien e:

angajatorii au instruc iuni proprii SSM incomplete sau lipsesc instruc iunile proprii SSM
pentru toate activit ile;

nu a fost organizat comitetul de securitate i s tate în munc   la nivelul
angajatorilor;

instruirea in domeniul SSM nu este corespunz toare;

nu se respect  prevederile legale privind efectuarea controlului medical periodic;

nu s-au desemnat prin decizie lucr torii care aplic  m surile de prim ajutor.

Pentru neconformit ile constatate, 7 angajatori au fost sanc iona i contraven ional cu 10
avertismente.
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