INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ IAŞI

COMUNICAT DE PRESĂ
I.T.M. IAȘI informează angajatorii că în perioada 15.05.2020 – 15.12.2020 se va
desfășura o acțiune de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime
pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui
potențial risc datorat atmosferelor explozive în silozurile de cereale, fabricile de produse
de brutărie și produse de panificație, nutrețuri pentru hrana animalelor, băuturi alcoolice,
mobilă și stațiile de distribuție a carburanților auto.
În activităţile de recepţionare, condiţionare, conservare, păstrare şi valorificare a
produselor agricole, fabricare a pâinii, nutrețuri combinate, băuturi alcoolice, mobilă și
stații de distribuție a carburanților auto, riscul cel mai mare este reprezentat de
producerea în anumite condiţii a autoaprinderilor şi mai ales, a incendiilor şi
exploziilor deosebit de puternice. Rezultatele vizitelor de inspecţie efectuate de către
inspectoratele teritoriale de muncă şi de către inspectorii de muncă de la Inspecţia Muncii
în anii anteriori, precum și evenimentele care au avut loc în ultima perioadă, au evidenţiat
faptul că în activităţile, mai sus amintite, au fost constatate o serie de deficiențe
referitoare la sănătatea şi securitatea lucrătorilor aflaţi în potenţial pericol în locurile de
muncă unde se pot forma atmosfere explozive.
În acest context, pe lângă etapa de informare - conştientizare a angajatorilor care va
cuprinde sesiuni de informare on-line, acțiunea constă şi în verificarea prin activităţi de
control la angajatori a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru
îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial
risc datorat atmosferelor explozive, etapă care se va desfășura în perioada iunie noiembrie 2020.
Obiective vizate:
 Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea
prevederilor legale de către angajatorii.
 Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce
priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi
sănătatea în muncă în societățile comerciale din domeniile de activitate susmenţionate.
 Eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă în activitățile specifice ale societăților comerciale din domeniile de activitate
vizate de acţiune.
Informații suplimentare pe saitul http://itmiasi.ro/
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile
referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și
altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului.

