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T E M A T I C A

pentru control securitate si sanatate in munca

la …………………………………….

(Trim. I – 2017)

A.Campanii si actiuni de informare conform PCA 2017:

1.Campanie european  – „Locuri de munc  s toase pentru toate vârstele”.

B.Campanii si actiuni de control conform PCA 2017:

1.Campanie na ional  de control privind respectarea prevederilor legale în ceea ce prive te
instruirea i informarea lucr torilor.

2.Campanie na ional  de combatere a riscurilor de c deri de la în ime i surp ri de maluri pe
antierele fixe i mobile.

3.Campanie na ional  de supravegherea pie ei produselor industriale din domeniul de
competen  al Inspec iei Muncii, conform programului sectorial pentru anul 2017, coordonat
de c tre Comisia European .

4.Actiune locala de verificare a modului de respectare a prevederilor legale de securitate si
sanatate in munca la unitatile care desfasoara activitatea de exploatare forestiera.

5.Inspec ii privind verificarea m surilor stabilite prin procesele verbale de cercetare a
evenimentelor.

6.Ac iune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de munc  din întreprinderi
mici (10 - 49 lucr tori).

mailto:itmneamt:@itmneamt.ro
http://www.itmneamt.ro/


	

Str.	dr.	Gh.	Iacomi,	nr.8,	Piatra	Neam ,	Neam 	 	
Tel.:	+4	0233	21	96	08;	fax:	+4	0233	21	55	89		
itmneamt@itmneamt.ro	
www.itmneamt.ro	

INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

7.Modalit i de abordare a obliga iilor legale privind informarea, consultarea i instruirea
lucr torilor (responsabilit i, implementare, control, beneficii).

C.Campanii si actiuni de informare conform PCA 2017:

1.Campanie na ional  privind implementarea în sistemul de înv mânt a proiectului
„Valen e culturale în domeniul securit ii i s ii în munc ”.

2.Ac iune de informare privind consultarea lucr torilor i de verificare a organiz rii i
func ion rii comitetelor de securitate i s tate în munc .

D.Alte masuri:

1.Verificarea indeplinirii la timp a masurilor dispuse in procesele verbale de control
anterioare.

2.Verificarea autorizarii functionarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca si
controlul a conformitatii celor declarate potrivit art. 15 si art. 17 din Legea nr. 359/2004
privind simplificarea formalit ilor la înregistrarea în registrul comer ului a persoanelor fizice
autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale i persoanelor juridice,
înregistrarea fiscal  a acestora, precum i la autorizarea func ion rii persoanelor juridice, cu
modificarile si completarile ulterioare si art. 10 din H.G nr. 1.425/2006 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securit ii i s ii în munc  nr.
319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

3.Organizarea activitatii de prevenire si protectie (CAPITOLUL III, SECTIUNEA a 2-a din H.G.
nr. 1425/2006).

Note:

1.Pe  baza  prezentei  tematici  inspectorii  de  munca  isi  vor  intocmi  propriile  tematici  pe  care  le  vor
supune avizarii de catre inspectorul sef adjunct in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Aceste
tematici vor contine OBLIGATORIU, obiective (puncte in tematica) specifice unitatii verificate.

2.In cazul campaniilor se vor utiliza tematicile transmise de Inspectia Muncii.

3.In cazul petitiilor la aceasta tematica se vor adauga puncte distincte privind aspectele sesizate.

Ing. Vasile Tru escu,

Sef serviciu control S.S.M.
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