INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ MEHEDINŢI

COMUNICAT DE PRESA
privind organizarea unor
sesiuni de informare a agenţilor economici care au activităţi şi lucrători care pot fi
expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive

În anul 2016 Inspectoratul Teritorial de Muncă Mehedinți, împreună cu Inspecţia Muncii,
desfăşoară Acţiunea de verificare a modului in care sunt respectate cerinţele minime
pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi
unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive în exploatările miniere, silozurile de
cereale şi fabricile de nutreţuri combinate, de fabricare a băuturilor alcoolice, a
mobilei şi in unităţile de distribuţie a combustibililor solizi, lichizi, gazoşi şi a
produselor derivate.
Printre obiectivele actiunii se numara cresterea gradului de constientizare a
angajatorilor si angajatilor in ceea ce priveste necesitatea respectarii cerintelor minime
de securitate si sanatate in munca pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii
lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive, precum
si stabilirea masurilor ce se impun ca urmare a nerespectarii prevederilor legale in
domeniu, in scopul prevenirii producerii evenimentelor si cazurilor de boli profesionale.
In data de 27.04.2016, ora 11:00, Inspectoratul Teritorial de Munca Mehedinti va
organiza, la sediul sau, o prima intrunire cu angajatori si lucratori din sectoarele
mentionate mai sus, constand in informarea si constientizarea acestora cu privire la
desfasurarea, motivarea si obiectivele actiunii.
In perioada mai – noiembrie 2016 inspectorii de munca vor efectua vizite de inspectie la
angajatorii din domeniile de activitate vizate, in doua etape: etapa de control
propriu-zis, urmata de etapa de verificare a realizarii masurilor dispuse in controalele
initiale.
Valorificarea rezultatelor actiunii se va face in luna decembrie 2016, ocazie cu care vor
fi mediatizate si cazurile de bune practici intalnite in controalele efectuate.
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