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COMUNICAT DE PRESĂ
VERIFICAREA MODULUI DE RESPECTARE A CERINŢELOR MINIME DE SECURITATE ŞI
SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ LA LUCRĂRILE DIN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR
În trimestrele II - IV ale anului 2015, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului
Teritorial de Muncă Sibiu au desfăşurat acţiuni de control la toate tipurile de unităţi
care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor, cu privire la utilizarea în
muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă specifice lucrărilor de construcţii.
Obiectivele generale ale acţiunii au avut în vedere creşterea gradului de conştientizare
a angajatorilor şi lucrătorilor din domeniul construcţiilor în ceea ce priveşte respectarea
prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, având obiectiv
declarat instaurarea stării de bine la locul de muncă, cu consecinţe benefice în plan
social şi profesional, precum şi diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative
care derivă din nerespectarea prevederilor legale menţionate, de către angajatorii din
domeniul construcţiilor.
În cadrul acţiunii au fost verificate 70 de unităţi care îşi desfăşoară activitatea cu 1.989
de lucrători. S-au constatat 208 de deficienţe pentru care s-au aplicat 196 de
avertismente şi 12 amenzi contravenţionale, în valoare de 23.500 lei.
Cele mai frecvente deficienţe constatate în timpul controalelor, au fost:
- Nefolosirea sprijinirilor la săparea şanţurilor pentru instalaţia de apă-canal;
- Instruirea necorespunzătoare a lucrătorilor pe linie de securitate şi sănătate în
muncă;
- Neefectuarea examenului medical periodic;
- Neîntocmirea de instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă;
- Nedotarea locurilor de muncă cu echipamente de muncă specifice lucrului la
înălţime;
- Nedesemnarea lucrătorilor care să aplice măsurile de prim ajutor, stingerea
incendiilor şi evacuarea lucrătorilor.
De asemenea, au fost efectuate controale pentru verificarea măsurilor dispuse şi s-a
constatat că deficienţele au fost remediate la termenele dispuse.
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