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INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

COMUNICAT DE PRES

Campanie  ITM Neam  în domeniul securit ii i s ii în munc

Pe perioada mai-august 2022, Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam  va desf ura
Campania Na ional  de verificare a modului în care sunt respectate cerin ele minime
pentru îmbun irea securit ii i protec ia s ii lucr torilor care pot fi expu i
riscurilor de explozie i incendiu în silozurile de cereale, fabricile de b uturi alcoolice,
rafin rii, industria minier i în spitale.

Obiectivele campaniei sunt:

- diminuarea consecin elor sociale i economice negative care deriv  din nerespectarea
prevederilor legale de c tre angajatorii care efectueaz  activit i  de  recep ionare,
condi ionare, p strare i  valorificare  a  produselor  agricole, fabricare a b uturilor
alcoolice, rafinare a eiului, exploatare minier i îngrijire spitaliceasc ;

- 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 din domeniile de activitate
sus-men ionate;

- eliminarea  neconformit ilor  constatate  în  domeniul  securit ii  i  s ii  în
munc   în  activit ile specifice ale societ ilor comerciale din domeniile de activitate
vizate de ac iune.

Ac iunile de control se vor efectua în toate jude ele, în toate tipurile de întreprinderi
(mici, mijlocii i mari, cu capital de stat, privat i mixt), care efectueaz  activit i de
recep ionare, condi ionare, p strare i valorificare a  produselor agricole, fabricare a
nutre urilor combinate, fabricare a produselor de mor rit i panifica ie, fabricare a

uturilor alcoolice , precum i în unit ile din minerit , rafinarea eiului  i în spitale.
Riscurile de explozie i incendiu pot s  apar  în toate activit ile în care sunt implicate
substan e inflamabile (materiile prime, materiale, produsele intermediare, produsele
finale, de euri, etc), fiind afectate practic toate ramurile economiei. De asemenea,
trebuie men ionat  prezen a la unele locuri de munc  a substan elor comburante, cum
ar fi oxigenul tehnic. Întrucât exploziile i incendiile pot provoca pierderi umane, daune
materiale i au un impact deosebit de grav asupra mediului înconjur tor, evaluarea
riscului de explozie i incendiu i stabilirea m surilor adecvate de reducere a acestora la
nivele acceptabile, cap  o importan  deosebit  pentru securitatea i s tatea
lucr torilor.

Rezultatele vizitelor de inspec ie efectuate de c tre inspectorii de munc  în anii
anteriori, au eviden iat faptul c  în activit ile mai sus amintite, au fost constatate o
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serie de deficien e referitoare la s tatea i securitatea lucr torilor, ace tia putând fi
expu i riscurilor de explozie i incendiu.

În data de 12.05.2022, la sediul Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam  a avut loc o
sesiune de informare a angajatorilor, lucr torilor cu atribu ii în domeniul SSM,
reprezentan i ai lucr torilor, ocazie cu care s-a prezentat metodologia de desf urare a
campaniei precum i o serie de materiale informative i studii de caz.

Inspector ef
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