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INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

Informare derulare Ac iunea nr. 18 din Programul Propriu de Ac iuni al ITM Neam  pentru anul
2022 – “Ac iune  de  monitorizare  privind  riscurile  existente  la  locurile  de  munca  din
întreprinderi mici ( 1 0 - 4 9 lucratori)”

  I. OBIECTIVUL AC IUNII

Ac iunea are ca obiectiv monitorizarea respect rii prevederilor legale privind prevenirea
riscurilor profesionale în întreprinderi mici, precum i cu privire la m surile de prevenire i
protec ie aplicate.

Ac iunea de monitorizare urm re te, pe de o parte, con tientizarea angajatorilor cu privire
la necesitatea respect rii cerin elor legale din domeniul securit ii i s ii în munc i,
pe de alta parte, identificarea itua^iei actuale a activita^ilor de prevenire i protecp'e
realizate in intreprinderi mici.

  II. MOTIVAREA AC IUNII

In Comunicarea Comisiei Europene COM(2021) 323 final referitoare la Cadrul strategic al UE
privind securitatea i s tatea la locul de munc  2021 - 2027, Securitatea i s tatea în
munca intr-o lume a muncii in schimbare se precizeaza ca: „Existenta unor conditii de munca
igure i sanatoase este o conditie prealabila pentru o forta de munca sanatoasa i

productiva. Nimeni nu ar trebui sa sufere de pe urma unor boli sau accidente legate de locul
de munca. Acesta este, de asemenea, un aspect important atat al sustenabilitatii, cat i al
competitivitatii economiei UE."

Cadrul strategic se axeaza pe trei obiective-cheie pentru urmatorii ani:

• anticiparea i  gestionarea schimbarii din  noua  lume a  muncii,  generata de tranzitiile
verde, digitala i demografica;

• imbunatatirea prevenirii accidentelor i a bolilor la locul de munca;
• cresterea gradului de pregatire pentru eventuale crize sanitare viitoare.

Pentru indeplinirea acestor obiective, sunt necesare actiuni atat la nivelul UE, cat i la nivel
national, sectorial i la nivel de întreprindere.

Intreprinderile mici i mijlocii (IMM) angajeaz  majoritatea lucratorilor din UE i se
confrunta adesea cu obstacole mai mari în ceea ce prive te asigurarea s ii i securita ii
în munc .

Legea nr.319/2006 a securit ii i ii în munc , modificat i completat , stabileste
principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profe ionale, protec ia sanatatii i
securitatea lucratorilor, eliminarea factorilor de risc i accidentare, informarea,
consultarea, participarea echilibrata potrivit legii, instruirea lucratorilor i a
reprezentantilor lor, precum i directiile generale pentru implementarea acestor principii.
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Potrivit articolului 7 alin.(1) lit. b) al Legii nr. 319/2006, angajatorul are obliga ia sa ia
masurile necesare pentru prevenirea riscurilor profe ionale. De asemenea, angajatorul are
obliga ia sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclu iv la alegerea
echipamentelor de munca, a substan elor sau preparatelor chimice utilizate i la amenajarea
locurilor de munca (art. 7 alin.(4) lit.a).

Ulterior evalu rii riscurilor i dac  este necesar, m surile de prevenire, precum i metodele
de lucru i de produc ie aplicate de catre angajator trebuie sa a igure îmbunat irea
nivelului securitarii i al protectiei sanat ii lucratorilor i sa fie integrate in ansamblul
activita ilor intreprinderii i/sau unitatii respective i la toate nivelurile ierarhice (art. 7
alin.(4) lit.b).

Potrivit datelor statistice furnizate de Institutul Na ional de Statistic , în anul 2018
ponderea microîntreprinderilor, întreprinderilor mici i mijlocii în totalul întreprinderilor din
România, respectiv 1077536 întreprinderi, era de 99,79%. Procentul important de
întreprinderi s-a men inut aproximativ constant în ultimii ani, acest segment de întreprinderi
reprezentând, în prezent, motorul economiei. In acest context, trebuie reliefat faptul ca
întreprinderile mici i microîntreprinderile însumeaza 98,6% din totalul întreprinderilor din
România.

Din datele Institutului Na ional de Statistic  rezult  c  în anul 2018 func ionau 59.139
întreprinderi mici, adic 82,3% din totalul întreprinderilor mici i mijlocii din România.

III. GRUP INT

Ac iunea de monitorizare va viza întreprinderile mici din toate domeniile de activitate.

IV. DURATA AC IUNII

Ac iunea de monitorizare se va desf ura în perioada ianuarie - decembrie 2022.
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