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COMUNICAT DE PRESĂ

Îmbunătăţirea mediului de muncă în domeniul construcţiilor prin
promovarea dialogului social.
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 1.107 controale în 1.045
unităţi în domeniul construcţiilor. În aceste acţiuni de control au fost constatate
3.883 abateri de le prevederile legale, pentru care au fost aplicate 409 sancţiuni
contravenţionale. În cadrul controalelor au fost verificate prevederile legislative ce
sunt cuprinse în Legea nr. 319/2006 precum şi în H.G. nr. 300/2006. Se
menţionează că aceste prevederi legislative transpun în legislaţia română
prevederile europene din Directiva Cadru 89/391/CEE şi Directiva Cadru
92/57/CEE.
În cazul situaţiilor periculoase constatate în controale a fost sistată activitatea
la puncte de lucru şi oprite din funcţiune echipamente tehnice în 513 cazuri.
Principalele sistări în activitatea de construcţii au vizat 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.
Principalele deficienţe constatate în controale în domeniul construcţiilor sunt:
- lipsa evaluării riscurilor;
- instruire necorespunzătoare;
- neasigurarea supravegherii medicale a stării de sănătate a lucrătorilor;
- neutilizarea echipamentului individual de protecţie din dotare;
- lipsă instrucţiuni de securitate a muncii pentru activităţile desfăşurate sau
instrucţiuni proprii care nu au la bază evaluarea riscurilor.

În perioada 2006-2008 în judeţul Sibiu s-au înregistrat 48 evenimente din
care, din care 5 accidente mortale şi 43 accidente cu incapacitate temporară de
muncă.
Principalele cauze care au dus la producerea accidentelor 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.
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 anul 2009 au fost efectuate 865 de controale în domeniul relaţiilor de
muncă, dispunându-se 4.645 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.
De asemenea, au fost aplicate 1.007 de sancţiuni din care 202 amenzi în
cuantum de 536.100 lei şi 805 avertismente.
În această perioadă au fost continuate controalele privind identificarea şi
combaterea cazurilor de muncă fără forme legale.
Astfel, au fost depistaţi 51 de angajatori care practicau muncă fără forme
legale, acestora aplicându-li-se amenzi în valoare totală de 241.000 lei. Au fost
identificate 154 persoane care lucrau fără forme legale de angajare.
În sectorul construcţiilor au fost efectuate, în anul 2009, 148 de controale,
pentru remedierea neconformităţilor constatate fiind dispuse 714 de măsuri, au fost
aplicate 134 de sancţiuni din care 103 avertismente şi 31 de amenzi în cuantum de
66.900 lei.
În ceea ce priveşte munca fără forme legale în acest sector de activitate au
fost depistate 25 de persoane ce desfăşurau activitate la 14 angajatori fără a avea
contracte individuale de muncă, aplicându-se amenzi în cuantum de 37.500 lei
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