INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM
COMUNICAT DE PRES

Angajatori din domeniul construc iilor verifica i de ITM Neam
În perioada aprilie-octombrie 2021, s-a desf urat Campania 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.
Obiectivele campaniei au fost:
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, 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 .
În aceast campanie au fost verifica i în total 108 angajatori, la care î i desf urau
activitatea un num r de 3815 lucr tori. Au fost constatate un num r de 88 deficien e
pentru care s-au dispus un num r de 88 de m suri. La 67 angajatori s-au aplicat 88 de
sanc iuni contraven ionale din care 8 amenzi în cuantum de 30.000 lei i 80 de
avertismente contraven ionale. La doi angajatori a fost dispus m sura sist rii
echipamentelor de munc deoarece puteau pune în pericol securitatea i s
tatea
lucr torilor.
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Deficien ele constatate în ac iunile de control au fost urm toarele:
instruirea neadecvat a lucr torilor;
utilizarea unor schele care nu îndeplinesc cerin ele de securitate i s
tate în munc
(nu au sc ri de acces la platformele de lucru, nu au balustrade pentru prevenirea
derilor de la în ime, nu sunt bine fixate, nu au plase de prindere);
nu era utilizat echipamentului individual de protec ie de c tre lucr tori;
planurile de prevenire i protec ie întocmite pe antiere sunt prea generale, nu con in
suri concrete/detaliate i nu sunt aduse la cuno tin a tuturor lucr torilor.
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec ia persoanelor fizice în
ceea ce prive te prelucrarea datelor cu caracter personal i privind libera circula ie a acestor date i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
general privind protec ia datelor), informa iile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confiden iale. Acestea sunt
destinate exclusiv persoanei/persoanelor men ionate ca destinatar/destinatari i altor persoane autorizate s -l primeasc . Dac a i primit acest
document în mod eronat, v adres m rug mintea de a returna documentul primit, expeditorului

