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Campanie Națională Construcții – rezultatele trimestrului II anul 2022
În perioada 01.04-30.06.2022 în cadrul Campaniei Naționale privind modul de respectare
a cerințelor minime de securitate și sănătate în domeniul construcţiilor ce se va
desfășura până la data de 30.11.2022 au fost efectuate 29 de controale ce au vizat unități
din județul Sibiu. În urma controalelor efectuate s-au constatat 65 de deficiențe, pentru
care s-au aplicat 59 de avertismente contravenționale și 6 amenzi contravenționale în
valoare totală de 27.000 lei.
Cele mai frecvente deficiențe constatate au fost următoarele: lipsa măsurilor de
asigurare/ amenajare a locului de muncă la înălțime, respectiv a schelelor folosite de
către angajații societății, acestea nefiind prevăzute cu sisteme de protecție colectivă
împotriva riscului de cădere de la înălțime; nepăstrarea la locul de muncă a fișelor de
instruire individuale, însoțite de copii ale ultimelor fișe de aptitudini completate de către
medicul de medicina muncii pentru angajații prezenți pe șantier, nefiind astfel dovedită
asigurarea unei instruiri adecvate în domeniul securității și sănătății în muncă;
neasigurarea existenței și utilizarea mijloacelor de protecție colectivă împotriva riscului
de surpare a terenului (sprijiniri de maluri, taluzări, etc) pe întreaga zona de acțiune a
lucrătorilor, conform prevederilor legale in vigoare, precum și a măsurilor prevăzute în
planul de prevenire și protecție stabilit.
În perioada următoare, acțiunile de control vor continua pentru verificarea modului de
implementare a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor,
la angajatorii cu activitate în domeniul construcțiilor.
„ Promovarea bunelor practici în acest domeniu de activitate economică este unul dintre
obiectivele generale ale acestei campanii ce se desfășoară în patru etape pe tot parcursul
acestui an. Atât operatorii economici cât și lucrătorii din domeniul construcțiilor trebuie
să conștientizeze obligativitatea respectării prevederilor referitoare la securitatea și
sănătatea în muncă.” – Alexandru Marius Stănilă, inspector șef.
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