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Campanie națională de control în domeniul construcțiilor
În perioada aprilie - octombrie 2018 s-au desfășurat acțiunile de control din cadrul
Campaniei naționale privind respectarea prevederilor legale în ceea ce privește
instruirea și informarea lucrătorilor în activitățile din domeniul construcțiilor.
Campania are ca obiective generale: creşterea gradului de conştientizare al angajatorilor
în ceea ce priveşte necesitatea respectării cerințelor minime de securitatea şi sănătatea
în muncă în activitățile de informare și instruire a lucrătorilor din domeniul construcțiilor;
stabilirea măsurilor care se impun, ca urmare a nerespectării de către angajatori a
prevederilor actelor normative în domeniul securității și sănătății în muncă, în scopul
prevenirii producerii evenimentelor și a bolilor profesionale; centralizarea datelor
necesare elaborării rapoartelor naționale referitoare la modul în care se aplică și
respectă dispozițiile legale privind informarea și instruirea lucrătorilor în domeniul
securității și sănătății în muncă.
Această campanie, inițiată la nivel național de Inspecția Muncii cuprinde trei etape.
Prima etapă a avut loc în luna martie și a constat din informarea și conștientizarea
angajatorilor, lucrătorilor și partenerilor sociali din județ, cu activitate în domeniul
construcțiilor privind modul de derulare a campaniei și tematica abordată; a doua etapă
încheiată la sfârșitul lunii octombrie a constat din verificarea prin acțiuni de control, la
angajatori, a modului de implementare a prevederilor legale care au făcut obiectul
campaniei; a treia etapă se va desfășura în luna noiembrie și constă din verificarea
realizării măsurilor dispuse și stabilite în procesele verbale de control încheiate cu ocazia
campaniei.
Inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Sibiu au verificat 44 unități care au obiect de
activitate domeniul construcțiilor, cu un număr de 2.360 de lucrători. S-au constatat 140
de deficiențe, pentru care s-au aplicat sancțiuni contravenționale sub formă de
avertismente și 3 amenzi contravenționale, în valoare de 9.000 de lei. Cele mai frecvente
deficiențe constatate de inspectorii de muncă au fost: lipsa informării lucrătorilor cu
privire la riscurile la care sunt expuși precum și a măsurilor și activităților de prevenire și
protecție; lipsa instrucțiunilor privind oprirea lucrului și modul în care trebuie să
părăsească locul de muncă în cazul unui pericol grav și iminent; instruirea deficitară în
privința securității și sănătății în muncă; lipsa fișelor de instruire și a fișelor de
aptitudine.
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