INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM
Nr. 11914/23.08.2019

COMUNICAT DE PRESA

Ac iune de informare i control a Inspectoratului Teritorial de Munc Neam in institu iile
administra iei publice
Începând cu data de 26.08.2019 inspectorii de munc din cadrul Inspectoratului Teritorial de
Munc Neam vor organiza întâlniri de informare, urmate de vizite de inspec ie la locurile
de munc apar inând unit ilor din administra ia public local a jude ului Neam .
Ac iunea este dispus

de Inspec ia Muncii Bucure ti, se va desf ura la nivel na ional în

perioada august – octombrie 2019 i urm re te verificarea modului în care sunt respectate
cerintele minime de securitate i s

tate în munc

în institu iile administra iei publice

(consiliul jude ean, consiliile locale, prim rii, alte autorit i i institu ii publice).
Obiectivele ac iunii sunt:
“ Cre terea nivelului de respectare a legisla iei de securitate i s

tate în munc de

tre autorit i i institu ii publice”, obiectiv cuprins în „Planul na ional de ac iuni pentru
implementarea Strategiei na ionale în domeniul securit ii i s

ii în munc

pentru

perioada 2018 – 2020”;
Clarificarea unor aspecte în ceea ce prive te modul de interpretare i de aplicare a
unor prevederi legale în domeniul securit ii i s

ii în munc ;

Stabilirea m surilor ce se impun pentru: implementarea

i urm rirea principiilor

generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale; protec ia s

ii i securitatea

lucr torilor; eliminarea sau inerea sub control strict a factorilor de risc de accidentare i
îmboln vire profesional ; asigurarea cadrului organizatoric
desf ur rii activit ii în domeniul securit ii i s

i a mijloacelor necesare

ii în munc .
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