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INSPECŢIA MUNCII  

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ IAŞI 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

     I.T.M. IAȘI informează angajatorii că în perioada 28.04.2022 – 31.08.2022 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 
riscurilor de explozie și incendiu în silozurile de cereale, fabricile de produse de brutărie 
și produse de panificație, fabricile de băuturi alcoolice și în spitale. 

În  activităţile  de  recepţionare,  condiţionare,  conservare,  păstrare  şi  valorificare  a  
produselor  agricole și în activitățile de fabricare a băuturilor alcoolice, riscul cel mai 
mare este reprezentat de producerea în anumite condiţii a autoaprinderilor şi mai ales, 
a incendiilor şi exploziilor deosebit de puternice. 
În activitățile de îngrijire spitalicească, riscul cel mai mare este reprezentat de 
producerea în anumite condiții a incendiilor și exploziilor puternice (ca urmare a 
folosirii pe scară largă a oxigenului tehnic).   

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, aceştia putând fi expuși riscurilor de explozie şi incendiu.   

În acest context, pe lângă etapa de informare - conştientizare a angajatorilor, 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 riscurilor de explozie și incendiu, etapă care se va desfășura 
în perioada mai - august 2022.  
 

     Obiectivele vizate:  
 Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea 

prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activităţi de recepţionare,  
condiţionare, păstrare şi valorificare a produselor agricole, fabricare a băuturilor 
alcoolice şi îngrijire spitalicească. 

 Creşterea  gradului  de  conştientizare  a  angajatorilor  şi  a  lucrătorilor  în  ceea  ce  
priveşte  necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi 
sănătatea în muncă la agenții economici din domeniile de activitate sus-menţionate. 

 Eliminarea  neconformităţilor  constatate  în  domeniul  securităţii  şi  sănătăţii  în  
muncă  în  activitățile specifice ale agenților economici din domeniile de activitate 
vizate de acţiune. 
 

Informații suplimentare pe site-ul http://itmiasi.ro/ 
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