COMUNICAT DE PRESĂ
În perioada 19 – 30.03.2012 s-a desfăşurat „Campania Naţională privind modul de
utilizare a echipamentelor de muncă precum şi respectarea tehnologiilor în parchetele de
exploatare şi pe drumurile forestiere privind securitatea şi sănătatea în muncă”.
Au fost efectuate verificări la 8 agenţi economici cu un număr total de 160 salariaţi, cu
parchete de exploatare în zonele Agnita, Valea Sadului, Răşinari – Păltiniş, Tufari (Ocolul Silvic
Sibiu). Au fost constatate 82 de deficienţe în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, fapt pentru
care au fost aplicate 82 avertismente .
Cele mai frecvente deficienţe constate de inspectorii de muncă din cadrul serviciului control
securitate şi sănătate în muncă, au fost:
- Neevidenţierea zonelor cu risc ridicat si specific.
- Lipsa truselor sanitare la locurile de muncă.
- Lipsa deciziei privind parcarea utilajelor, în timpul nopţii.
- Lipsa semnalizărilor de securitate.
- Depăşirea termenelor privind controlul medical periodic.
- Lipsă evidenţă strictă a echipamentelor de muncă ce necesită verificare periodică.
- Lipsa prelucrării planului de prevenire şi protecţie cu lucrătorii.
- Lipsa materialelor de instruire privind securitatea şi sănătatea în muncă.
La 3 din cei 8 agenţi economici au fost efectuate verificări şi în domeniul relaţiilor de
muncă. Aceste societăţi au un număr total de 68 salariaţi din care 13 femei. Au fost constatate 11
deficienţe în domeniul relaţiilor de muncă şi dispuse 12 măsuri de remediere a deficienţelor. Au fost
aplicate 6 sancţiuni contravenţionale din care 5 avertismente şi 1 amendă de 300 lei.
Cele mai frecvente deficienţe constate de inspectorii de muncă din cadrul serviciului control
relaţii de muncă, au fost:
- Nu s-a încheiat act adiţional privind completarea la capitolul D, a contractului individual de
muncă, cu locul de muncă unde angajatul îşi desfăşoară activitatea.
- Nu s-a făcut dovada înmânării contractelor individuale de muncă, la angajare.
- Registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic nu se află la sediul societăţii.
- Regulamentul intern nu este completat cu prevederile privind protecţia maternităţii şi
egalitatea de şanse dintre femei şi bărbaţi conform OUG 96 /2003 şi Legea 202/2002.
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