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COMUNICAT DE PRESĂ
În perioada iunie – noiembrie 2016, se desfăşoară, la iniţiativa Inspecţiei Muncii,
Acţiunea de verificare a respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi
sănătăţii ăn muncă în unităţile de producere şi distribuţie energie electrică.
Obiectivul acestei campanii urmăreşte verificarea cu prioritate a angajatorilor din
domeniul producţiei, transportului si distribuţiei energiei electrice care desfăşoară:
lucrări de mentenanţă în unităţile de producţie a energiei electrice; servirea operativă a
unităţilor de producţie şi distribuţie a energiei electrice; lucrările în instalaţiile
electrice aflate în exploatare, cu scoaterea de sub tensiune; lucrările în instalaţiile
electrice aflate în exploatare, fără scoaterea de sub tensiune; lucrări la înălţime la
liniile electrice aeriene; lucrări în cazul deranjamentelor şi avariilor din instalaţiile
electrice; lucrări în staţii electrice, posturi de transformare, puncte de alimentare, etc.
Sectorul energetic reprezintă infrastructura strategică de bază a economiei naţionale,
pe care se bazează întreaga dezvoltare a ţării. În acelaşi timp, energia reprezintă o
utilitate publică cu un puternic impact social.
Principalii factorii de ordin social care produc îngrijorare şi afectează lucrătorii din
sectorul energetic sunt: preocuparea permanentă asupra păstrării locului de muncă;
scăderea numărului de lucrători specializaţi concomitent cu suplimentarea sarcinilor de
serviciu pentru cei rămaşi în activitate; creşterea exigenţei tehnologice în urma apariţiei
de noi echipamente şi tehnologii; îmbătrânirea forţei de muncă; schimbări produse în
dinamica accidentelor de muncă din sectorul energetic.
Activităţile din sectorul energetic, datorită complexităţii şi riscurilor specifice, sunt, la
nivel european, activităţi în care afecţiunile suferite de lucrători ca urmare a
accidentelor de muncă tind să fie mult mai grave decât în alte sectoare ale economiei
naţionale, de cele mai multe ori accidentele soldându-se cu pierderea vieţii lucrătorilor.
Pentru perioada 2008-2014, din statistica accidentelor de muncă înregistrate în baza de
date a Inspecţiei Muncii, rezultă următoerele date la nivelul întregii ţări:
Anul
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2014

77364

166

5

2.15

128.15

2013

65487

140

11

2.14

133.57

2011

69041

110

9

1.59

78.24

2010

77333

83

4

1.07

71.17
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2009

79960

87

8

1.09

61.08

2008

84860

109

9

1.28

68.16

2007

88208

114

13

1.29

68.91

Din graficele prezentate mai sus, perioada 2008 – 2014 se observă o tendinţă crescătoare
a indicilor de frecvenţă şi gravitate pentru accidentele produse în sectorul energetic în
perioada 2008 – 2014.
Tendinţa de creştere a frecvenţei şi gravităţii accidentelor de muncă înregistrate în
sectorul energetic a fost factorul determinant în luarea deciziei de a declanşa acţiunea
de monitorizare şi verificare a modului în care unităţile de profil respectă prevederile
legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi a modului în care sunt
implementate de către angajator, la locul de muncă, măsurile de securitate şi sănătate
dispuse de inspectorii de muncă.
În cursul lunii iunie au fost efectuate verificări la 3 unităţi de producţie a energiei
electrice pe bază de panouri fotovoltaice, din judeţul Sibiu, fiind constatate 3
neconformităţi, pentru care au fost dispuse măsuri de remediere, cu termene concrete
de realizare. Au fost sancționate 2 unităţi, fiind aplicate 2 sancțiuni contravenţionale de
tip avertisment.
Controalele efectuate în cadrul acestei acţiuni au evidenţiat, în principal, deficienţe
privind lucrările de mentenanţă din cadrul parcurilor fotovoltaice precum şi măsurile de
prim ajutor (truse de prim ajutor incomplete).
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