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INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

Informare derulare Ac iunea nr. 2 din Programul Propriu de Ac iuni al ITM Neam
pentru anul 2022 - „ Campanie na ional  de verificare a modului de respectare
a cerin elor minime de securitate i s tate în munc  la lucr rile din
domeniul construc iilor. – cod. CAEN 41, 42, 43.”

I.    MOTIVAREA  CAMPANIEI

Din Buletinul statistic al anului 2020 , domeniul construc ii c diri ( cod caen 41)
ocup  pozi ia a doua cu 321 accidenta i reprezentând 7,3% din totalul
accidenta ilor din economia na ional , iar domeniul lucr ri speciale de construc ii (
cod caen 43) ocup  locul nou  cu un num r de  119 de accidenta i, reprezentând
2,7% din totalul accidenta ilor din economia na ional .
În ceea ce prive te num rul de accidenta i mortal în domeniul construc ii cl diri au
fost 24, reprezentând 16,8% din totalul accidenta ilor mortal din economia
na ional   iar în domeniul lucr ri speciale de construc ii - au fost 7 accidenta i
mortal, reprezentând 4,9% din totalul accidenta ilor mortal din economia na ional
Având în vedere num rul de accidente de munc  înregistrat în acest domeniu de
activitate în anul 2020, precum i gravitatea acestora, Inspec ia Muncii consider  c
se impune continuarea ac iunilor de verificare i monitorizare a modului în care se
respect  prevederile legale în domeniul securit ii i s ii în munc , precum i
asupra modului în care angajatorii realizeaz  m surile de securitate i s tate
dispuse de inspectorii de munc , în antierele temporare i mobile.

Înc  de la înfiin are Inspec ia Muncii a considerat necesar  organizarea i
coordonarea campanii na ionale i ac iuni sectoriale care au avut ca int  :

con tientizarea angajatorilor i lucr torilor din domeniul construc iilor
cu privire la obligativitatea lu rii de m suri care s  vizeze securitatea i

tatea lucr torilor, precum i asupra faptului  c  respectarea acestor m suri
conduce la beneficii socio - economice ;

  verificarea respect rii îndeplinirii cerin elor legale referitoare la
securitate i s tatea în munc  în activitatea desf urat  de angajatori.

   Implementarea  dialogului social – mobilizarea partenerilor sociali
pentru identificarea problemele majore legate de securitate i s tate în
munc  precum i a  solu iilor pentru eliminare acestora;

informarea  principalilor actori din domeniul construc iilor asupra
modului cel mai eficient de aplicare a reglement rilor legale referitoare la
securitatea i s tatea în munc .

respectarea prevederilor legale în ceea ce prive te instruirea i
informarea lucr torilor în activit ile din domeniul construc iilor

În acest sens, Inspec ia Muncii a desf urat în anul 2021, o campanie na ional  de
verificare a modului de respectare a cerin elor minime de securitate i s tate în
munc  în domeniul construc iilor.
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Cele mai frecvente deficien e întâlnite în urma controalelor efectuate în anul

2021 sunt urm toarele:

Echipamentele de munc  sunt utilizate, f  sisteme de protec ie
colectiv ,   f  balustradele  solide  (suficient  de  înalte  i  având  cel  pu in  o
bordur , o mân  curent i protec ie intermediar ),  f  platforme sau plase de
prindere, suficient de solide pentru a împiedica/opri c derile de la în ime.

Lucr torii nu utilizeaz  echipamentele individuale de protec ie
corespunz toare   (centuri  de  siguran  sau  alte  mijloace  de  ancorare,  c ti,
bocanci)

Instruiri incomplete sau neconsemnate în fi ele de instruire individuale
În multe cazuri, platformele de lucru, pasarelele i sc rile schelelor

sunt dimensionate  i construite astfel încât prezint  riscuri de accidentare în
timpul utiliz rii.

“Planul propriu de securitate i s tate al antierului “nu este
completat i adaptat în func ie de evolu ia lucr rilor.

Angajatorii  nu  au  asigurat  condi ii  pentru  ca  fiecare  lucr tor  s
primeasc  o instruire suficient i adecvat  în domeniul securit ii i s ii în
munc , în special sub form  de informa ii i instruc iuni de lucru, specifice
locului de munc i postului s u (la angajare/ la schimbarea locului de munc
sau la transfer/la introducerea unui nou echipament de munc  sau a unor
modific ri ale echipamentului existent/ la introducerea oric rei noi tehnologii
sau proceduri de lucru / la executarea unor lucr ri speciale)

Atunci când în acela i loc de munc  î i desf oar  activitatea lucr tori
din mai multe întreprinderi i/sau unit i, angajatorii acestora  nu au fost luate

suri privind informarea lucr torilor i/sau reprezentan ii acestora despre
riscurile profesionale.

Angajatorul   nu   dispune  de  programe  de  instruire-testare  la  nivelul
întreprinderii i/sau unit ii, pentru  conduc torii locurilor de munc /lucr tori,
pe meserii i activit i.

Angajatorul nu a elaborat instruc iuni proprii pentru completarea
i/sau aplicarea reglementarilor de securitate i s tate în munc , inând

seama de particularit ile activit ilor i a locurilor de munc  aflate în
responsabilitatea lor.

Urmare  a  analiz rii  rezultatelor  campaniei  realizate  în  anul  2021  s-a  decis
continuarea campaniei na ionale privind modul de respectare a cerin elor
minime de securitate i s tate la nivel na ional în domeniul construc iilor în
anul 2022.

Pentru anul 2022, campania va urm rii în special modul de respectare a
cerin elor minime de securitate i s tate în munc  la lucr rile din domeniul
construc iilor, respectiv implementarea acestora.
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Urmare a analiz rii i a valorific rii rezultatelor ob inute în anul 2021 s-a
constatat necesitatea de a cre te gradul de exigen  în sanc ionarea a
neconformit ilor identificate, în conformitate cu gradul de risc evaluat, având
ca scop impunerea aplic rii de c tre angajatorii cu activitate în domeniul
construc iilor a m surilor necesare pentru asigurarea securit ii i a s ii
lucr torilor.

II.  GRUPUL INT
Angajatori i lucr tori care î i desf oar  activitatea în domeniul construc iilor –
cod CAEN 41, 42 i 43

III.  OBIECTIVELE CAMPANIEI

Obiective generale:
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, al surp rii malurilor la
lucr rile de excava ii, etc .

Încurajarea unei abord ri participative, prin implicarea principalilor
actori din domeniul construc iilor, în ac iunea de diminuare a consecin elor
sociale i economice negative care deriv  din nerespectarea prevederilor legale,
aplicabile în domeniul construc iilor;

îndrumarea angajatorilor pentru crearea condi iilor care pot stimula
lucr torii, reprezentan ii acestora, precum i sindicatele din domeniul
construc iilor, pentru o participare cât mai activ  la procesul de implementare a
legisla iei specifice domeniului construc ii, la promovarea programelor proprii
ale angajatorilor pentru cre terea nivelului de securitate,

Promovarea bunelor practici în acest domeniu de activitate
economic .

Obiective specifice:
Verificarea modului de implementare a m surilor necesare pentru asigurarea
securit ii i a s ii lucr torilor, la angajatorii cu activitate în domeniul
construc iilor folosind urm toarele „Check – listuri” :

organizarea  activit ilor  de  securitate  i  s tate  în  munc  pe
antierele temporare sau mobile

instruirea lucr torilor
lucrul la în ime i acordarea echipamentului individual de

protec ie corespunz tor sarcinii de munc ;
utilizarea instala iilor de ridicat i protec ia împotriva electrocut rii

pe antierele temporare sau mobile
cerin elor minime de securitate i s tate la lucr rile de s turi
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