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COMUNICAT DE PRESĂ 
 
 

În perioada 26 – 30 august 2019 Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi a desfăşurat 
acţiuni de control la societăţile comerciale care au ca obiect de activitate domeniul 
de investigaţii şi protecţie, ca parte a „Acţiunii naţionale de control în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă la angajatorii din domeniul activităţi de investigaţii 
şi protecţie COD CAEN 80”. Campania inițiată la nivel național de Inspecția Munci, a 
avut ca obiectiv general diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care 
derivă din nerespectarea prevederilor legate referitoare la securitatea şi sănătatea în 
muncă în societăţile comerciale care au ca obiect de activitate acest domeniu, prin 
creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi angajaților în ceea ce privesc 
controalele medicale şi importanţa lor, respectiv a modului în care au organizată 
activitatea desfăşurată din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă. 
 
Inspectorii de muncă SSM din cadrul ITM IAŞI au verificat 13 firme care au ca obiect de 
activitate domeniul investigație și protecție, totalizând un număr de 4368 lucrători. 
Au fost făcute constatări privitor la neconformităţile existente, fiind dispuse un 
număr de peste 35 de măsuri în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, şi aplicate 
sancţiuni contravenţionale sub formă de avertismente. 
 
Cele mai frecvente deficienţe constatate de inspectorii de muncă pe parcursul 
controalelor desfăşurate au fost: lipsa rapoartelor anuale ale serviciului de medicina 
muncii privind concluziile evaluării stării de sănătate a lucrătorilor; instruirea la 
locul de muncă era efectuată incomplet; contractele de prestări servicii încheiate cu 
beneficiarii serviciilor de pază și protecție nu conțineau prevederi privind 
securitatea și sănătatea în muncă; reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice 
în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu îndeplineau cerinţele minime de 
pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; vizite medicale și psihologice 
periodice erau întârziate; planul de prevenire şi protecţie era general, nu specific pe 
locuri de muncă; lipsea viza ”apt lucrul la înălțime” acolo unde activitatea 
desfăşurată cerea această precizare; lipsa dovezii de respectare a prevederi 
O.U.G.99/2000; controlul medical periodic (fişa de aptitudini) nu era efectuat; fişele 
de instruire nu erau completate la termenul asumat de angajator pentru instruirea 
lucrătorilor. 
 
În vederea atingerii acestor obiective şi a promovării caracterului preventiv al 
activităţii în cadrul acestui domeniu de activitate, Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Iaşi organizează, în mod constant, sesiuni de informare şi instruire în domeniul 
securității și sănătății în muncă cu angajatorii din judeţul Iaşi. 
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