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INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

COMUNICAT DE PRESA

In perioada februarie – decembrie 2020 se desfasoar  Ac iunea nr. 4 din Programul Cadru de

Ac iuni al Inspec iei Muncii - “Campanie na ional  privind obliga iile angajatorilor de a

implementa, pe baza principiilor generale de prevenire, m surile necesare pentru asigurarea

securit ii i protec ia lucr torilor care î i desf oar  activitatea în antierele temporare sau

mobile”.

Obiectivele campaniei sunt:

Cre terea gradului de con tientizare a angajatorilor i a lucr torilor din domeniul

construc iilor în ceea ce prive te obligativitatea respect rii prevederilor legale referitoare la

securitatea i s tatea în munc , cu prec dere în prevenirea riscului de c dere de la în ime.

Încurajarea unei abord ri participative prin implicarea principalilor actori din domeniul

construc iilor implica i în diminuarea consecin elor sociale i economice negative care deriv  din

nerespectarea prevederilor legale,aplicabile în domeniul construc iilor.

Promovarea bunelor practici în acest domeniu de activitate economic .

Campania cuprinde 3 etape:

prima etap  se va desf ura în lunile februarie - martie 2020 i const  în mediatizarea,

informarea i constientizarea partenerilor sociali din jude  cu activitate în domeniul

construc iilor privind modul de derulare a ac iunii i tematica abordat .

a doua etap  const  în verificarea prin ac iuni de control la angajatori a modului de

implementare a prevederilor legale care fac obiectul campaniei precum i verificarea modului in

care angajatorii au realizat m surile dispuse. Etapa se va desfasura în perioada aprilie -

octombrie 2020.

in etapa a treia se vor centraliza i analiza rezultatele ob inute in vederea stabilirii direc iilor

prioritare pentru viitoarele ac iuni de indrumare i control ce se vor desfasura in anul 2021.
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