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În anul 2017 Inspectoratul Teritorial de Muncă Mehedinți, împreună cu Inspecţia Muncii, 

desfăşoară Acţiunea privind verificarea măsurilor stabilite prin procesele verbale de 

cercetare a evenimentelor.  

Factorul determinant în luarea deciziei de a declanșa acțiunea îl constituie tendinţa de 

creştere a indicelui de frecvenţă a accidentaților în muncă înregistrați în România în 

ultima perioadă.  

Acţiunea va consta în monitorizarea şi verificarea a modului în care unitățile ce au 

înregistrat accidente de muncă realizează măsurile stabilite cu ocazia cercetării 

evenimentelor, măsuri care să ducă la prevenirea altor evenimente similare și care să 

întărească nivelul securităţii şi sănătăţii în muncă din unitate.  

Obiectivul general al acestei acţiuni constă în creşterea gradului de conştientizare al 

angajatorilor şi al lucrătorilor din unitățile din grupul țintă în ceea ce priveşte 

necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în 

muncă pentru eliminarea/diminuarea accidentelor de muncă și promovarea stării de bine 

la locul de muncă, cu consecinţe benefice în plan social şi profesional. 

Printre obiectivele specifice se numără atât încurajarea unei abordări participative prin 

implicarea angajaților și angajatorilor în diminuarea consecinţelor sociale şi economice 

negative care derivă din producerea unor accidente de muncă, cât şi promovarea bunelor 

practici privind eliminarea / diminuarea fenomenului accidentogen. 

Etapa propriu-zisă de control se va desfăşura în perioada iunie – noiembrie 2017, 

rezultatele vizitelor de inspecţie urmând a fi mediatizate pe plan local. 

In data de 28.04.2017, ora 12:00, Inspectoratul Teritorial de Munca Mehedinti va 

organiza, la sediul său, o întrunire cu angajatori şi lucrători din unităţile care îşi 

desfăşoară activitatea pe raza judeţului Mehedinţi şi care au înregistrat accidente, 

constând în informarea şi conştientizarea acestora cu privire la desfăşurarea, motivarea 

şi obiectivele acţiunii.  

Etapa propriu-zisă de control se va desfăşura în perioada iunie – noiembrie 2017, 

rezultatele vizitelor de inspecţie urmând a fi mediatizate pe plan local. 

Valorificarea rezultatelor acţiunii se va face în luna decembrie 2017, ocazie cu care vor 

fi mediatizate şi cazurile de bune practici întâlnite în controalele efectuate. 
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Inspector şef       Consilier C.C.R.P. 


