
Informare derulare Ac iunea nr. 14 din Programul Propriu de Ac iuni al ITM Neam
pentru anul 2022 - „Ac iune pentru verificarea modului în care se respect
prevederile legale de securitate i s tate în munc  la curieratul de m rfuri
en-gros i en detail.”

I. MOTIVAREA AC IUNII

In perioada de pandemie, serviciile de livrare la domiciliu a unor produse diverse a
crescut. In acest context, zilnic, în traficul din ora ele mari, sunt prezen i curieri,
apar inând diferitelor firme care presteaz  servicii de curierat, care sunt expu i la
riscuri majore în aglomera ia urban , putând fi angrena i în evenimente de trafic
care pot avea consecin e grave pentru s tatea lor.

Conform informa iilor, curierul în acest context, este elementul care face leg tura
între furnizorii de produse diverse, partenerii acestora din mediul de afaceri
(restaurante, magazine, etc.) i clien ii utilizatori, de multe ori, prin intermediul
unor platforme informatice.

Pentru a deveni curier de diferite produse, unii administratori de platform  solicit
ca ace tia s  fie înregistra i la Administra ia Public  în care s i declare veniturile
la Administra ia Fiscal  f  a exista obligativitatea stabilirii unei rela ii de munc
care s  fie supus  reglementarilor Codului Muncii.

Ace ti curieri nu pot fi asimila i cu defini ia "lucr torului" a a cum este prev zut în
Legea 319/2006 a Securit ii i S ii în munc .

Totodat , transportul de marf  este unul dintre sectoarele de activitate în care se
produce un num r semnificativ de accidente de munc  (locul 3 i 4 din ultimii ani),
având deseori o gravitate mare, ajungând pân  la deces. 0 pondere mare în
num rul accidenta ilor în munc , o au lucr torii care se accidenteaz  în condi iile
în care vehiculul se afl  în sta ionare, în timpul opera iunilor de înc rcare i
desc rcare la sediul beneficiarului transportului.

Activitatea de prevenire a acestor accidente este o problem  care trebuie s
primeze, având în vedere num rul de vehicule implicate, diversitatea acestora,
tonajul de marf  transportat în fiecare an i avântul luat de activitatea de livrare
la domiciliu.

0 mai bun  coordonare a activit ii de prevenire, în domeniul securit ii i
ii în munc , realizat  de angajatorii implica i, precum i de lucr torii care

au diferite sarcini de munc i care ac ioneaz  conform instruirii primite, este
punctul de plecare esen ial pentru a preveni accidentele de munc , atât pentru
angajatori cât i pentru personalul societ ilor de curierat.

II. OBIECTIVELE AC IUNII

Obiectiv general:



• Diminuarea consecin elor sociale i economice negative care deriv  din
nerespectarea prevederilor legale, de c tre angajatorii din acest domeniu.

Obiective specifice:

• cre terea gradului de con tientizare a angajatorilor i a lucr torilor în ce
prive te necesitatea respect rii prevederilor legale referitoare la securitatea i s tatea
în munc  în societ ile comerciale care au acest obiectiv de
activitate, astfel încât s  fie:

realizat i implementat  evaluarea riscurilor, de c tre angajator, pentru securitatea i
tatea lucr torilor în ceea ce prive te expunerea în trafic a curierilor;

asigurat  întocmirea planului de prevenire i protec ie, bazat pe evaluarea riscurilor;

asigurat  elaborarea de instruc iuni  proprii pentru completarea i/sau aplicarea

reglement rilor de securitate i tate în munc , inând seama de particularit ile

activit ilor i ale locurilor de munc  aflate în responsabilitatea lor;

asigurat  de c tre angajator o instruire suficient i adecvat  în domeniul securit ii i
ii în munc  pentru to i lucr torii i consemnat  în fi a de instruire individual ;

implementate m suri ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme, pentru
men inerea st rii de s tate a angaja ilor.

 Mijloace de atingere a obiectivelor:

• vizite de control pentru verificarea respect rii prevederilor legale în domeniul
securit ii i s ii  în munc ;

• verificarea respect rii de c tre societ ile care activeaz  în domeniu, a
prevederilor legale în domeniul securit ii i s ii în munc  precum i a
prevederilor O.U.G nr.99/2000 - privind m surile ce pot fi aplicate în perioadele
cu temperaturi extreme pentru protec ia persoanelor încadrate în munc ;

III. GRUPUL INT

Cod CAEN 5320 - Alte activit i po tale i de curierat

Angajatorii care desf oar  activit i economice principale sau secundare privind
primirea, prelucrarea, transportul i distribuirea (intern  sau interna ional )
scrisorilor, pachetelor i coletelor (de tip po tal) de c tre firme ce desf oar
activit i în afara obligativit ii serviciului universal. Pot fi implicate unul sau mai
multe mijloace de transport i activitatea poate fi efectuat  fie cu mijloace de
transport proprii ale firmelor respective, fie prin intermediul transportului public
sau cu mijloace de transport care nu apar in firmei de curierat. In aceast
categorie sunt incluse, de asemenea, serviciile de livrare la domiciliu.

IV. DURATA DESF UR RII AC IUNII

Ac iunea se va desf ura în perioada martie - decembrie 2022 (trim. I-IV).
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