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INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

Informare derulare Ac iunea nr. 4 din Programul Propriu de Ac iuni al ITM Neam  pentru
anul 2022 - „Campanie na ional  de supraveghere a pie ei produselor industriale din
domeniul de competen  al Inspec iei Muncii, conform Programului sectorial pentru
anul 2022, coordonat de c tre Comi ia Europeana".

I. OBIECTIVELE CAMPANIEI

Obiectivul acestei campanii este:

Verificarea implement rii de c tre produc tori, importatori i distribuitori, a prevederilor
actelor normative cu privire la introducerea pe pia , prin care s-au transpus urm toarele
directive europene:

- HG nr. 409/2016 ce transpune Directiva 2014/35/UE privind echipamentele electrice de joas
ten iune;

- Regulamentul UE 2016/425 privind echipamentele individual de protec ie i HG 305/2017; HG nr.
1029/2008 privind condi iile introducerii pe pia  a ma inilor ce transpune Directiva
2006/42/CE;

- HG nr.  245/2016 ce transpune Directiva 2014/34/UE privind echipamentele utilizate în
atmosfere poten ial explozive;

- HG nr. 197/2016 ce transpune Directiva 2014/28/UE privind explozivii pentru uz civil;
- HG nr. 1756/2006 ce transpune Directiva 2000/14/CE privind reducerea emi iilor de zgomot

în afara cladirilor;

- Regulamentul UE 2016/1628 privind cerintele i omologarea de tip pentru motoarele cu
ardere intern! pentru echipamente mobile fara destinatie rutiera i HG nr. 467/2018;

H.G. nr. 1102/2014 ce transpune Directiva 2013/29/CE privind articolele pirotehnice.

Il. GRUPUL INT

Ac iunile de îndrumare i control care se vor desf ura se adreseaz  producatori lor, importatorilor i
distribuitorilor de produse din domeniul de competen  al Inspec iei Muncii.

III. DURATA CAMPANIEI

Campania începe în data 01.02.2022 i se va încheia în data de 31.12.2022.

IV. REZULTATE ASTEPTATE

• Cre terea gradului de con tientizare al producatorilor, importatorilor i distribuitorilor privind
nece itatea respectarii legisla iei na ionale i europene privind libera circulate a produselor.

• Cre terea capacita ii inspectorilor de munca de a evalua produsele ce sunt reglementate de aceste
acte normative sectoriale n vederea promovarii pe pia  a produselor igure.

• Evaluarea implementarii prevederilor actelor normative sectoriale privind libera circulate a
marfurilor.

• Introducerea bunelor practici europene in activitatea na ional  de supraveghere a pie ei pe
domeniul de competen  al Inspec iei Muncii.
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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 .
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