INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ IAŞI
COMUNICAT DE PRESĂ
În perioada 10 – 13 septembrie 2019, Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi a
organizat, la nivelul autorităţilor (primării) şi instituţii publice din judeţul Iaşi,
întâlniri de informare şi conştientizare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, evitarea accidentelor de muncă şi a
îmbolnăvirilor profesionale, ca parte a „Acţiunii privind modul în care sunt respectate
cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă, în instituţiile de administraţie
publică”, iniţiată la nivel naţional de Inspecţia Muncii. În acest context, inspectorii de
muncă din cadrul ITM IAŞI au organizat sub coordonarea inspectorului şef şi a şefului
de serviciu CSSM, 4 întâlniri de informare la care au fost invitaţi primari, viceprimari,
conducători ai instituțiilor publice şi personalul cu atribuţii în domeniul SSM,
totalizând un număr de 90 de participanţi, din 83 de unităţi.
Principalele teme abordate de inspectorii de muncă au fost reprezentate de
reglementarile în domeniul SSM; obligaţiile angajatorilor cu privire la organizarea
activtăţilor de SSM; acordarea primului ajutor; instruirea lucrătorilor; asigurarea
supravegherii medicale a lucrătorilor; măsurile necesare pentru ca echipamentul de
muncă pus la dispoziţia lucrătorilor să poată fi utilizat fără a pune în pericol
securitatea sau sănătatea lor; asigurarea echipamentului individual de protecţie;
asigurarea autorizării exercitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia
specifică; asigurarea avizelor şi verificărilor tehnice ISCIR, pentru instalaţii de ridicat
si sub presiune; asigurarea măsurilor de protecţie impotriva pericolului de
electrocutare.
Cele mai frecvente probleme ridicate pe parcursul întâlnirilor de către participanţi au
fost: autorizarea echipamentelor de muncă, respectiv a personalului care îl
exploatează; repartizarea sarcinilor de muncă şi instruirea persoanelor de la Legea
416/2001; instruirea în domeniul SSM a asistaţilor maternali care desfăşoară
activităţi la domiciliu; declaraţia prealabilă de SSM în cazul şantierelor temporare şi
mobile, responsabilitatea primăriei conform H.G.300/2006; solicitarea unor
informaţii privind procedurile de verificare, a stării fiziologice a lucrătorilor de către
angajator la începutul şi/sau în timpul lucrului; măsurile ce se impun a fi luate în
cazul situaţiilor de “apt condiţionat” consemnat în fişa de aptitudini (ex. schimbarea
locului de muncă pe motive medicale); nu se cunoaşte faptul că toate acţiunile
desfăşurate în primărie (ex. activităţi de uz gospodăresc, transport elevi, etc.)
pentru a fi autorizate de către ITM, trebuie declarate; condiţiile de muncă deficitare
(lipsă spaţiu; buget; resurse umane specializate).
Având în vedere feedback-ul participanţilor cu ocazia acestor întâlniri, Inspectoratul
Teritorial de Muncă Iaşi are în vedere să organizeze ulterior vizite de inspecţie pentru
a urmări modul în care autorităţile implementează prevederile legale prin
informaţiile transmise.
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