INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BIHOR
Nr. 7757/SCSSM/08.04.2015
Către: REPREZENTANŢII MASS MEDIA
Ref: Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2015 în domeniul
securității și sănătății în muncă
Motto:„Promovați îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor din
posturile de lucru și/sau locurile de muncă din toate domeniile economice în care se
utilizează echipamente de muncă !”
Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor, împreună cu Inspecţia Muncii, desfășoară
acțiuni de informare, conștientizare, monitorizare și control privind respectarea
prevederilor legale referitoare la legislația în domeniul securității și sănătății în muncă la
lucrările din domeniul construcţiilor, utilizarea în muncă de către lucrători a
echipamentelor de muncă în activităţile din agricultură şi industria alimentară și
îmbunătățirea stării de securitate în muncă a lucrătorilor din întreprinderi. În cadrul
acestor campanii în perioada aprilie – decembrie 2015 se vor efectua monitorizări și
controale în toate tipurile de întreprinderi (micro, mici, mijlocii, mari, cu capital de stat,
privat şi mixt) care desfăşoară activităţile enumerate mai sus. Acţiunea de informare şi
conştientizare a angajatorilor a avut loc în data de 08.04.2015, la sediul I.T.M. BIHOR.
1. Activitățile din domeniul construcțiilor, datorită complexității și existenței riscurilor
specifice, sunt, la nivel european, activități în care riscul de accidentare pentru lucrători
este de două ori mai mare, iar riscul de deces este chiar de trei ori mai ridicat, în raport
cu lucrătorii din alte sectoare de activitate.
Obiectivele acțiunii sunt pe de o parte obiective generale (creșterea gradului de
conștientizare al angajatorilor și lucrătorilor din domeniul construcțiilor în ceea ce privește
respectarea prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, având ca
obiectiv declarat instaurarea stării de bine la locul de muncă, cu consecințe benefice în
plan social și profesional, respectiv diminuarea consecințelor sociale și economice negative
care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii din domeniul
construcțiilor) și pe de altă parte obiectivul specific este verificarea respectării, de către
angajatorii din construcții, a cerințelor legale în domeniul securității și sănătății în muncă
pe șantierele temporare și mobile în care se desfășoară în special lucrări de săpături și
lucrări de termoizolații.
După sesiunea de conștientizare pentru principalii actori din domeniul construcțiilor
(beneficiari, antreprenori, subantreprenori, lucrători independenți etc.), inspectorii de
muncă vor participa la ședințele de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă a
lucrătorilor, la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor,
urmate de activitățile de control privind respectarea prevederilor legale referitoare la
securitatea și sănătatea în muncă a lucrătorilor și verificarea utilizării în condiții de
securitate a echipamentelor de muncă specifice domeniului construcțiilor de clădiri și a
lucrărilor speciale în construcții şi finalizate cu activități de control de verificare în teren a
realizării măsurilor dispuse în controalele efectuate, acţiuni care se vor desfășura în
perioada aprilie – noiembrie 2015.
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2. Acțiunea privind utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă
în activităţile din agricultură şi industria alimentară vizează următoarele obiective:
- creșterea gradului de conștientizare al angajatorilor și lucrătorilor în ceea ce privește
necesitatea aplicării și respectării prevederilor legale privind cerinţele minime de
securitate şi sănătate în muncă pentru utilizarea în muncă de către lucrători a
echipamentelor de muncă în activităţile din agricultură şi industria alimentară;
- stabilirea măsurilor care se impun, ca urmare a nerespectării de către angajatori și
lucrători a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru utilizarea în muncă
a echipamentelor, în vederea prevenirii accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor
profesionale.
Ulterior sesiunii de informare și conștientizare a angajatorilor, lucrătorilor și
partenerilor sociali, acțiunile de control se vor efectua în toate tipurile de întreprinderi
(micro, mici, mijlocii, mari, cu capital de stat, privat şi mixt) care desfăşoară activităţi din
agricultură şi industria alimentară.
Etapa de control propriu-zisă la angajatorii din aceste domenii de activitate se vor
desfășura în perioada aprilie – iunie 2015, iar verificarea în teren a realizării măsurilor
dispuse și stabilite în procesele-verbale de control încheiate cu ocazia controalelor se va
efectua în perioada octombrie – noiembrie 2015.
3. Acţiunea privind îmbunătățirea stării de securitate în muncă a lucrătorilor din
întreprinderi mijlocii și mari are drept obiective îmbunătățirea stării de securitate în
muncă a lucrătorilor din întreprinderile mijlocii și mari, prin scăderea numărului de
neconformități din mediul de muncă (prin desfășurarea de activități de informare,
îndrumare, conștientizare, monitorizare și control privind respectarea prevederilor legale
referitoare la legislația în domeniul securității și sănătății în muncă și controale privind
evaluarea stării de sănătate și securitate) și promovarea de către inspectorii de muncă a
rezultatelor finale precum și a unora din rezultatele intermediare obținute, ca exemple de
bune practici privind îmbunătățirea stării de securitate în muncă a lucrătorilor pentru
celelalte întreprinderi/unități mijlocii și mari (prin informări privind derularea proiectului
către mass-media, precum și organizarea de mese rotunde, întruniri cu reprezentanți ai
întreprinderilor/unităților mijlocii și mari din județ: angajatori, lucrători desemnați,
parteneri sociali, în vederea disiminărilor exemplelor de bune practici în domeniul
securității și sănătății în muncă, cu referire la rezultatele acțiunii, respectiv procentul cu
care a scăzut numărul de neconformități, indicator ce reflectă îmbunătățirea stării de
securitate la finalul proiectului).
Sesiunea
de
informare
și
prezentare
a
proiectului
angajatorilor
întreprinderilor/unităților mijlocii și mari implicate în proiect va fi urmată de activități de
control de evaluare a stării inițiale de securitate și sănătate în muncă, care se vor
desfășura în perioada aprilie – mai 2015, activități de control de verificare în teren a
realizării măsurilor dispuse în perioada iulie – august 2015 și finalizate cu activitățile de
control de evaluare a stării finale de securitate și sănătate în muncă, ce se vor desfășura în
noiembrie 2015. În decembrie 2015 se vor mediatiza rezultatele și promova exemplele de
bune practici.
În anul 2015 se vor desfăşura şi alte campanii privind verificarea respectării
prevederilor legale referitoare la modul în care sunt aplicate şi respectate cerinţele
minime de securitate şi sănătate, conform metodologiilor pentru derularea acţiunilor din
„Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2015”, privitor la: prevenirea
alunecărilor de la acelaşi nivel; desfăşurarea activităţilor cu articole pirotehnice;
supravegherea pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei
Muncii, conform programului sectorial pentru anul 2015; expunerea lucrătorilor la agenţi
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chimici la locul de muncă, ţinând cont de modificările legislative în domeniu; întreţinerea
şi repararea autovehiculelor; domeniile silvicultură şi exploatare forestieră; monitorizarea
privind riscurile existente la locurile de muncă din întreprinderi mijlocii (50 - 249
lucrători); informare privind modul de abordare a procesului de evaluare a riscurilor pentru
securitatea şi sănătatea lucrătorilor (responsabilităţi, implementare, control, instruire,
beneficii): modul de utilizare a echipamentelor de muncă şi a instalaţiilor la locurile de
muncă din fermele de creştere a păsărilor şi animalelor şi personalul administrativ din
unităţile sanitare şi spitaliceşti.
Alte manifestări organizate de I.T.M. Bihor, ce vor avea loc în anul 2015: Campanie
naţională privind implementarea în sistemul de învăţământ a proiectului „Valenţe culturale
în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă” – 23 aprilie; Ziua mondială a securităţii şi
sănătăţii în muncă - 28 aprilie; Săptămâna Europeană de Securitate şi Sănătate în Muncă
sub egida Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă – „Stresul sub control”
– octombrie 2015.

Despre toate acţiunile ce se vor desfăşura, veţi fi anunţaţi pe e-mail, la momentul
oportun, pentru mediatizare şi informare.
Avem plăcerea să vă invităm să participaţi la toate acţiunile.

Cu deosebită consideraţie,

Marius Rotar
Inspector Şef
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