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COMUNICAT DE PRESĂ
În perioada 06 – 10 iulie 2009, Inspecţia Muncii Bucureşti, a organizat Campania
Naţională privind verificarea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi
sănătatea în muncă, precum şi identificarea cazurilor de muncă nedeclarată în domeniul
construcţiilor.
Rezultatele Campaniei Naţionale, au fost analizate prin prisma îmbunătăţirii
mediului de muncă în domeniul construcţiilor prin promovarea dialogului social.
Remedierea deficienţelor constatate, diminuarea consecinţelor sociale şi
economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale în domeniu, precum
şi creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor asupra respectării dispoziţiilor
legale, se pot realiza în mod eficient prin promovarea dialogului social dintre angajatori şi
reprezentanţii salariaţilor/sindicate.
OBIECTIVUL ACŢIUNII
 Verificarea respectării de către angajatorii din domeniul construcţiilor a
prevederilor legale în ceea ce priveşte: securitatea şi sănătatea în muncă, condiţiile
de muncă, respectiv relaţiile de muncă precum şi identificarea angajatorilor care
folosesc lucrători fără forme legale de angajare;
 Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din
nerespectarea de către angajatorii din domeniul construcţiilor a prevederilor legale
menţionate;
 Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce
priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de
muncă, al securităţii şi sănătăţii în muncă;
 Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor.
Situaţia controalelor în judeţul Sibiu se prezintă astfel:
În domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă
În această Campanie Naţională desfăşurată în perioada 06 – 10.07.2009 au fost
controlaţi de către inspectorii de muncă din cadrul compartimentului securitate şi sănătate
în muncă 52 de angajatori cu un număr de 1.337 lucrători, constatându-se 124 deficienţe
pentru care s-au aplicat 53 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 30.000 lei şi au
fost dispuse măsuri în vederea înlăturării deficienţelor constatate.
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Pentru pericol iminent de accidentare sau de îmbolnăvire profesională a fost
sistată activitatea la 14 locuri de muncă şi au fost oprite din funcţiune 24 echipamente de
muncă.
Deficienţele frecvent constatate sunt:
lipsa autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi
sănătăţii în muncă;
neevaluarea riscurilor de către angajator pentru securitatea şi sănătatea
lucrătorilor;
lipsă plan de securitate şi sănătate în muncă;
instruire necorespunzătoare a lucrătorilor din punct de vedere a securităţii
şi sănătăţii în muncă;
neasigurarea semnalizării de securitate pe şantier;
lipsă măsuri de protecţie specifice la lucrul pe schele;
nesupravegherea lucrărilor de demolare;
lipsă dispozitive de protecţie la echipamentele de muncă;
neutilizarea echipamentului individual de protecţie din dotare;
lipsa supravegherii stării de sănătate a lucrătorilor;
neverificarea amenajării şi a dotării locului de muncă din punct de vedere
tehnic şi organizatoric pentru prevenirea căderilor în gol şi a oricăror altor
situaţii periculoase;
neacordare materiale igenico - sanitare.
În perioada 2006 - 2008 s-au desfăşurat o serie de acţiuni de control stabilite în
Planul de Acţiuni al ITM Sibiu pentru realizarea obiectivelor înscrise în strategia
Inspecţiei Muncii Bucureşti. În acest sens, s-au desfăşurat în judeţul Sibiu în cei 3 ani
1.107 controale în 1.045 unităţi din domeniul construcţiilor. În aceste acţiuni de control
au fost constatate 3.883 abateri de la prevederile legale, pentru care au fost aplicate 409
sancţiuni contravenţionale.
În cazul situaţiilor periculoase constatate în controale a fost sistată activitatea la
puncte de lucru şi oprite din funcţiune echipamente tehnice în 513 cazuri.
Principala deficienţă pentru care au fost oprite din funcţiune „echipamentele
tehnice” este lipsa dispozitivelor de protecţie la echipamentele tehnice utilizate în şantier
( betonieră nelegată la centura de pământare, polizor fără apărătoare de protecţie şi schele
montate fără balustrade şi scări de acces etc.). Sistările de activitate la „locurile de
muncă” s-au datorat neluării tuturor măsurilor tehnice şi organizatorice de prevenire a
căderii de la înălţime sau lipsei avizului pentru lucru la înălţime a lucrătorilor.
În perioada 2006 - 2008 în judeţul Sibiu s-au înregistrat în sectorul construcţii 48
evenimente, din care 5 accidente mortale, respectiv 14,5% din totalul accidentelor de
muncă din judeţul Sibiu şi 43 accidente cu incapacitate temporară de muncă, respectiv
14,7% din totalul accidentelor cu incapacitate temporară de muncă.
Principalele cauze care au dus la producerea celor 48 de evenimente sunt:
- cădere de la înălţime;
- efectuare necorespunzătoare de comenzi manevre;
- neutilizarea echipamentului individual de protecţie;
- surpare de maluri;
- intervenţii la echipamentele tehnice în timpul funcţionării acestora;
- accidente de circulaţie pe drumurile publice.
La nivel de ţară în domeniul construcţiilor în perioada 2006 – 2008 s-au
înregistrat 2. 254 evenimente din care 312 accidente mortale.
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Această întâlnire între inspectorii de muncă şi angajatorii care desfăşoară
activitate în domeniul construcţiilor reprezintă o modalitate de a creşte eficienţa în
respectarea cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă.
În domeniul Relaţiilor de Muncă
În sectorul construcţiilor, în primele şase luni ale anului 2009, au fost efectuate
184 de controale. Pentru remedierea neconformităţilor constatate au fost dispuse 935 de
măsuri şi au fost aplicate 176 de sancţiuni contravenţionale din care 137 avertismente şi
39 de amenzi în cuantum de 88.400 lei.
În ceea ce priveşte munca fără forme legale în acest sector de activitate au fost
depistate 30 de persoane ce desfăşurau activitate la 18 angajatori fără a avea contracte
individuale de muncă, aplicându-se amenzi în cuantum de 45.000 lei.
În cadrul acestei Campanii Naţionale în domeniul construcţiilor desfăşurată în
perioada 06 – 10.07.2009, s-a urmărit identificarea şi combaterea muncii fără forme
legale, prilej cu care au fost controlaţi 43 de angajatori, unde îşi desfăşoară activitatea
903 salariaţi. S-au dispus un număr de 114 măsuri pentru înlăturarea deficienţelor
constatate şi s-au aplicat 20 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 17.000 lei.
Au fost depistate 8 persoane ce desfăşurau activitate la 7 agenţi economici fără a
avea contracte individuale de muncă, fapt pentru care aceşti angajatori au fost sancţionaţi
contravenţional cu amenzi în valoare de 12.000 lei .
Deficienţe constatate:
neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
nerespectarea termenului legal de înregistrare a contractelor individuale de
muncă;
nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal;
neînregistrarea registrului de evidenţă al salariaţilor în termen;
dosare de personal incomplete;
neîntocmire fişe de post;
neîntocmire regulament intern;
neîntocmirea foilor colective de prezenţă pentru evidenţierea orelor de muncă
prestate de fiecare salariat.
În primul semestru al anului 2009, au fost efectuate 1.151 de controale în
domeniul relaţiilor de muncă, dispunându-se 5.913 măsuri pentru înlăturarea deficienţelor
constatate. De asemenea, au fost aplicate 1.321 de sancţiuni contravenţionale din care 250
amenzi în cuantum de 654.400 lei şi 1.071 avertismente.
În această perioadă au fost continuate controalele privind identificarea şi
combaterea cazurilor de muncă fără forme legale.
Astfel, au fost depistaţi 62 de angajatori care practicau munca fără forme legale,
acestora aplicându-li-se amenzi în valoare totală de 259.000 lei. Au fost identificate 166
de persoane care lucrau fără forme legale de angajare.
Director Coordonator,
Furtună Remus
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