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COMUNICAT DE PRESĂ
În perioada 23.09. – 25.09 2009, în cadrul “Campaniei Naţionale privind
verificarea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în
muncă precum şi identificarea cazurilor de muncă nedeclarată în domeniul
construcţiilor“, inspectorii de muncă de la Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului
Bistriţa-Năsăud au desfăşurat acţiuni de control la angajatorii de pe raza judeţului cu
activitate în domeniul construcţii.
Obiectivele principale ale acestei Campanii au fost:
- 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
legislaţiei muncii;
- creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce
priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de
muncă, al condiţiilor de muncă, al securităţii şi sănătăţii în muncă;
- identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor;
Grupul ţintă al campaniei: angajatorii din judeţul Bistriţa-Năsăud cu activitate
în domeniul construcţiilor , respectiv pe şantiere de construcţii în special acelea unde se
desfăşoară activităţi de săpături şi demolări.
Prin acţiunile de control efectuate s-a urmărit modul în care angajatorii respectă
prevederile legale cu privire la angajarea şi salarizarea personalului, organizarea
activităţii de securitate şi sănătate în muncă, pregătirea şi instruirea personalului,
supravegherea stării de sănătate a angajaţilor, asigurarea măsurilor de protecţie privind
lucrul la înălţime, asigurarea măsurilor de protecţie împotriva pericolului de
electrocutare, precum şi cele referitoare la asigurarea măsurilor de protecţie la lucrările
de săpături şi demolări.
Pe parcursul celor trei zile de desfăşurare a Campaniei inspectorii de muncă au
aplicat în total 53 sancţiuni contravenţionale, respectiv 51 avertismente şi 2 amenzi în
valoare de 3 000 lei.
Astfel, inspectorii de muncă de la Corpul de Control - Relaţii de muncă au
verificat un număr de 27 societăţi comerciale care au puncte de lucru în judeţ şi care
desfăşoară activitate în domeniul construcţiilor. La doi dintre angajatori au fost
identificate 2 persoane care prestau activitate fără a avea întocmite contracte
individuale de muncă anterior începerii activităţii, fapt pentru care angajatorii au fost
sancţionaţi cu două amenzi contravenţionale în cuantum de 3 000 lei. S-au aplicat 28
avertismente pentru încălcări ale legislaţiei muncii. S-au dispus 93 măsuri pentru
remedierea celor 93 deficienţe constatate.

Inspectorii de muncă din cadrul Direcţiei de Securitate şi Sănătate în Muncă au
efectuat acţiuni specifice de control la 22 societăţi comerciale care au construcţiile ca
profil de activitate. Au fost constatate 24 deficienţe pentru remedierea cărora au fost
dispuse tot atâtea măsuri de intrare în legalitate. Au fost sancţionaţi contravenţional 23
dintre angajatorii controlaţi, fiind aplicate 23 avertismente . S-a dispus oprirea din
funcţiune a 2 locuri de muncă. Deficienţele frecvent constatate în acest domeniu de
competenţă al instituţiei au fost următoarele:semnalizare de securitate
deficitară;lucrători care nu poartă echipamentul individual de protecţie din dotare ; lipsa
fişelor de aptitudine în termen, semnate de medic de medicina muncii,existenţa unor
instrucţiuni proprii care nu conţin toate particularităţile activităţilor desfăşurate.
Acţiunile de control ale inspectorilor de muncă din cadrul I.T.M. Bistriţa-Năsăud
vor continua la toate tipurile de angajatori din judeţ, atât pe timp de zi cât şi pe timpul
nopţii.
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* informaţiile din acest comunicat de presă pot fi utilizate ca atare sau prelucrate ca ştire
de presă şi a fost emis în scopul respectării dreptului la informarea cetăţenilor despre
activitatea instituţiei, fără alte obligaţii din partea I.T.M. Bistriţa-Năsăud. Comunicatul de
presă este postat şi pe pagina web a instituţiei

