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În vederea diminuării consecințelor sociale și economice negative care derivă din
nerespectarea prevederilor legale, Inspectoratul teritorial de muncă Sibiu desfășoară în
trimestrele I și IV ale anului 2022, Acțiunea de control în domeniul comerțului cu ridicata,
cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete –CAEN 46.
Obiectivele acțiunii sunt: eliminarea neconformităților constatate în domeniul securității
și sănătății în muncă în activitățile specific din societățile comerciale care au ca obiect
de activitate comerțul cu ridicata, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete
precum și creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce
privește necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea
în muncă.
Campania este motivată de numărul mare al accidentaților în muncă ce situează această
activitate economică pe locul 2 la totalul accidentelor în muncă și care sunt în proporție
de 98% accidente cu incapacitate temporară de muncă.
Din analizele cauzelor care au produs accidentări, dar și în urma controalelor efectuate în
ultimii ani în domeniul securității și sănătății în muncă s-au evidențiat următoarele riscuri
de accidentare și îmbolnăvire la locul de muncă la care sunt expuși lucrătorii din
domeniul comerțului cu ridicata: manipularea unor mase grele și foarte grele, lucrul la
temperaturi ridicate sau scăzute, riscuri de lovire prin răsturnarea mărfurilor greșit
depozitate, riscuri de accidentare cauzate de manevrarea necorespunzătoare a
motostivuitoarelor, perioadele lungi în care angajații stau în picioare, activitățile
repetitive, stresul provocat de comportamentul neadecvat al clienților, riscuri de
accidentare la operațiunile de încărcare – descărcare a mărfurilor, alunecări pe
pardoseala umedă, ventilația insuficientă și echipamente de muncă incorect utilizate.
În acest sens, inspectorii de muncă vor efectua controale la operatorii economici din
domeniul vizat și vor monitoriza realizarea măsurilor dispuse în urma controalelor, pentru
a se asigura că lucrătorii își desfășoară activitatea într-un mediu sigur și că angajatorii
respectă prevederile legale.
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