
Str. dr. Gh. Iacomi, nr.8, Piatra Neam , Neam
Tel.: +4 0233 21 96 08; fax: +4 0233 21 55 89
E-mail: itmneamt@itmneamt.ro
www.itmneamt.ro

INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

COMUNICAT DE  PRES

În perioada septembrie–noiembrie 2019, s-a desf urat etapa a doua a campaniei
na ionale privind  verificarea  modului în care angajatorii care desf oar  activit i  de
transport i distribu ie energie  electric  respect   prevederile legale în domeniul
securit ii i s ii în munc  la lucr rile de mentenan  sau la interven iile
ocazionale.

Obiectivele ac iunilor de control au fost verificarea respect rii prevederilor Legii nr.
319/2006  modificat i completat   a securit ii i s ii în munc , cu privire la:

-cre terea gradului de con tientizare al angajatorilor i al lucr torilor  din  domeniul
transportului i distribu iei electrice în ceea ce prive te necesitatea respect rii
prevederilor legale referitoare la securitatea i s tatea în munc ,pentru promovarea
st rii de bine la locul de munc ,cu consecin e benefice în plan plan social i profesional;

-încurajarea unei abord ri participative prin implicarea angaja ilor i angajatorilor în
diminuarea consecin elor sociale i economice negative care deriv  din nerespectarea
prevederilor legale, aplicabile în domeniul transportului i distribu iei energiei electrice;

-promovarea bunelor practici în acest sector de activitate.

Cu prilejul verific rilor efectuate s-au constatat  deficien e privind:

-întocmirea unor eviden e referitoare la instruirea în domeniul securit ii i s ii în
munc ;

-dotarea locurilor de munc  cu truse sanitare pentru acordarea primului ajutor;

-desemnarea lucr torilor pentru aplicarea m surilor de prim ajutor,stingerea incendiilor
i evacuarea lucr torilor;

-realizarea  unor m suri de protec ie la echipamentele de munc  împotriva proiect rii
de particule;

Au fost controla i 4 angajatori cu un num r total de 309 salaria i.

Pentru neconformit ile constatate, cei 4 angajatori verifica i au fost sanc iona i cu
avertisment contraven ional.
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