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COMUNICAT DE PRESĂ
CAMPANIA NAȚIONALĂ PRIVIND RESPECTAREA PREVEDERILOR LEGALE ÎN CEEA CE PRIVESTE
INSTRUIREA ȘI INFORMAREA LUCRĂTORILOR ÎN ACTIVITĂȚILE DIN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR
În trimestrele I - IV ale anului 2018 inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de
Muncă Caraș-Severin vor derula acțiuni de control în cadrul Campaniei Naționale privind respectarea
prevederilor legale în ceea ce privește instruirea și informarea lucrătorilor în activitățile din
domeniul construcțiilor.
La nivel național, rezultatele controalelor efectuate până în prezent de către inspectorii de muncă
au scos în evidență faptul că cele mai frecvente neconformități constatate în legătură cu obligațiile
angajatorilor privind informarea și instruirea lucrătorilor ce își desfășoară activitatea în domeniul
construcțiilor, sunt următoarele:
-nu sunt informați toți lucrătorii care sunt sau pot fi expuși unui pericol grav și iminent de
accidentare și nu au fost stabilite măsurile pentru protecția lor;
-nu sunt furnizate instrucțiuni pentru a da lucrătorilor posibilitatea să oprească lucrul și/sau să
părăsească imediat locul de muncă și să se îndrepte spre o zonă sigură, în caz de pericol grav și
iminent de accidentare;
-nu se iau măsurile necesare, pentru ca în cazul unui pericol grav și iminent de accidentare și atunci
când șeful ierarhic superior nu poate fi contactat, să existe o persoană desemnată, competentă,
care să aplice măsurile corespunzătoare, pentru a evita consecințele unui astfel de pericol;
-nu s-a controlat cunoașterea și aplicarea de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de
prevenire și protecție a prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă;
-fișele de instruire individuală în domeniul securității și sănătății în muncă nu sunt păstrate de
conducătorii locurilor de muncă și nu sunt însoțite de copii valabile ale fișelor de aptitudini
completate de medicii de medicina muncii;
-angajatorii nu dispun de programe de instruire-testare la nivelul întreprinderilor pentru
conducătorii locurilor de muncă și lucrători, pe meserii și activități; etc.
Acțiunile de control se vor efectua în întreprinderile cu activitate în domeniile CAEN 41, 42, 43 cu
capital de stat, privat și mix.
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