INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM
COMUNICAT DE PRES
În perioada decembrie 2020-ianuarie 2021 s-a desf urat Ac iunea de control pentru
verificarea respect rii prevederilor legale la comercializarea articolelor pirotehnice.
Obiectivul ac iunilor de control a fost identificarea i verificarea agen ilor economici
care desf oar
activit i de de inere, transport, manipulare, depozitare
i
comercializare a articolelor pirotehnice privind respectarea prevederilor legale în
vigoare.
Premerg tor etapei de control, ITM Neam a desf urat etapa de avizare a spa iilor
pentru comercializare i autorizare a unit ilor, precum i testarea i autorizarea
pirotehnicienilor. Pentru desf urarea activit ilor cu articole pirotehnice în jude ul
Neam au fost autoriza i 23 de agen i economici, 9 dintre ace tia utilizeaz
pirotehnicieni autoriza i i pot organiza jocuri de artificii, iar restul au fost autoriza i
pentru comercializarea articolelor pirotehnice. Au fost avizate un num r de 25 spa ii de
comercializare.
În timpul activit ii de autorizare/avizare reprezentan ii agen ilor economici au fost
îndruma i cu privire la regimul de de inere, transport, manipulare, depozitare i
comercializare a articolelor pirotehnice precum i cu privire la r spunderile juridice în
cazul constat rii abaterilor de la reglement rile legale.
În cadrul etapei de control inspectorii de munc au verificat dac de in torii de articole
pirotehnice respect condi iile prev zute în autoriza ii pentru a desf ura aceste
activit i, mi carea articolelor pirotehnice, respectiv dac intrarea i ie irea acestora se
face în baza documentelor prev zute de lege, transportul articolelor pirotehnice se face
conform prevederilor legale, depozitarea acestora este conform , dac nu sunt dep ite
cantit ile aprobate pentru a fi depozitate, articolele sunt etichetate conform legii i au
aplicate instruc iuni de utilizare în limba român .
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec ia persoanelor
fizice în ceea ce prive te prelucrarea datelor cu caracter personal i privind libera circula ie a acestor date i de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protec ia datelor), informa iile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt
confiden iale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor men ionate ca destinatar/destinatari i altor persoane autorizate s -l
primeasc . Dac a i primit acest document în mod eronat, v adres m rug mintea de a returna documentul primit, expeditorului

Au fost controla i to i agen ii economici autoriza i, unul dintre ace tia fiind sanc ionat
contraven ional pentru c în spa iul destinat p str rii articolelor pirotehnice se aflau i
alte materiale.
Pe parcursul derul rii ac iunii nu au fost înregistrate la ITM Neam
nerespectarea prevederilor legale în acest domeniu.

sesiz ri privind

Inspector ef
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(Regulamentul general privind protec ia datelor), informa iile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt
confiden iale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor men ionate ca destinatar/destinatari i altor persoane autorizate s -l
primeasc . Dac a i primit acest document în mod eronat, v adres m rug mintea de a returna documentul primit, expeditorului

