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COMUNICAT DE PRES

Activit i ale ITM Neam  în domeniul securit ii i s ii în munc   ce se vor
desf ura în anul 2022

Pe parcursul anului 2022, Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam  va desf ura mai
multe campanii i ac iuni în domeniul securit ii i s ii în munc .

Campania na ional  de verificare a modului de respectare a cerin elor minime de
securitate i s tate în munc  la lucr rile din domeniul construc iilor va urm ri în
special modul de respectare a cerin elor minime de securitate i s tate în munc
la lucr rile din acest domeniu, respectiv implementarea acestora. Inspectorii de
munc  vor verifica organizarea activit ilor de  securitate i  s tate  în  munc  pe
antierele temporare sau mobile, instruirea lucr torilor, lucrul la în ime i

acordarea echipamentului individual de protec ie corespunz tor sarcinii de munc ,
utilizarea instala iilor de ridicat i protec ia lucr torilor împotriva electrocut rii pe
antierele temporare sau mobile precum i respectarea cerin elor minime de

securitate i s tate la lucr rile de s turi.

Ac iunea de verificare a modului de identificare a riscurilor care provoac  afec iuni
musculo-scheletice (AMS), precum i a m surilor luate de angajatori în vederea
prevenirii acestora are urm toarele obiective: diseminarea informa iilor legate de
prevenirea expunerii lucr torilor la afec iuni musculo-scheletice la diferite locuri
de munc , promovarea bunelor practici europene în vederea identific rii i
gestion rii problemelor generate de afec iunile musculo-scheletice,
con tientizarea angajatorilor i a lucr torilor cu privire la necesitatea
implement rii m surilor de securitate i s tate în munc , în special a celor ce
vizeaz  prevenirea afec iunilor musculo-scheletice, con tientizarea lucr torilor
asupra riscurilor la care se expun ca urmare a apari iei afec iunilor
musculo-scheletice. Inspectorii de munc  vor verifica locurile de munc  din
domenii de activitate unde exist  riscul apari iei afec iunilor musculo-scheletice i
vor utiliza un nou instrument de control (chestionarul SLIC) pentru identificarea
unor riscuri în mediul de munc , care ar putea afecta securitatea i s tatea
lucr torilor.

Ac iunea de control în domeniul s ii i securit ii în munc  la angajatorii care
i desf oar  activitatea în domeniul comer ului cu ridicata, cu excep ia

comer ului cu autovehicule i motociclete este realizat  având în vedere riscurile
la care sunt expu i lucr torii  din acest domeniu. Inspectorii de munc  vor verifica
modul în care lucr torii con tientizeaz  riscurile din unitate, ca prim  condi ie
pentru adoptarea unor atitudini, comportamente i ac iuni adecvate în prevenirea
producerii de accidente.

Ac iunea  nr.11 din Programul Cadru de Ac iuni al Inspec iei Muncii pentru anul
2022 „CONCURS NA IONAL „ TIU I APLIC - SECURITATEA I S TATEA ÎN MUNC
SE DEPRINDE DE PE B NCILE COLII”  urm re te încurajarea i atragerea elevilor în
activit i de studiere a disciplinei numit  Securitate i s tate în munc , de
promovare a securit ii i s ii în munc i pentru formarea unei culturi de
prevenire în rândul tinerilor din licee i coli profesionale. Statisticile actuale din
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Uniunea European  arat  c  tinerii lucr tori au o rat  de accidentare mai mare
decât alte categorii de lucr tori, din diferite cauze: lipsa de informare, lipsa de
experien , lipsa de cuno tin e în domeniul securit ii i s ii în munc  etc.

Centrele de înv mânt pot contribui decisiv la sc derea ratei de accidentare a
tinerilor lucr tori, prin informarea i educarea tinerilor în ceea ce prive te
securitatea i s tatea în munc  în cadrul unei discipline cu acela i nume.

Scopul acestui concurs este con tientizarea profesorilor i tinerilor elevi, viitori
lucr tori, asupra riscurilor de accidentare i îmboln vire profesional  de la
viitoarele locuri de munc .

La concurs vor participa cadre didactice i elevi de liceu din  filiera tehnologic  cu
profilurile tehnic, servicii, resurse naturale i protec ia mediului i filiera
teoretic , cu profilul real.

 Inspector ef
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