INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ PRAHOVA

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ DOLJ
COMUNICAT DE PRESĂ

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a desfăşurat în perioada aprilie –noiembrie 2017,
acţiunea de verificare a modului în care firmele au realizat măsurile dispuse de către
inspectorii de muncă în urma producerii accidentelor de muncă.
Obiectivele acţiunii au fost:
-

Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi lucrătorilor din grupul ţintă în
ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea
şi sănătatea în muncă pentru eliminarea/diminuarea accidentelor de muncă şi
promovarea stării de bine la locul de muncă, cu consecinţele benefice în plan social
şi profesional.

-

Încurajarea unei abordări participative prin implicarea angajaţilor şi angajatorilor în
diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din producerea
unor accidente de muncă.

-

Promovarea bunelor practici privind eliminarea/diminuarea fenomenului riscurilor de
accidentare.

La programarea controalelor s-au avut în vedere următoarele:
-

Istoricul evenimentelor produse în unitate în ultimii 5 ani;

-

Numărul de lucrători existenţi la locurile de muncă unde au avut loc evenimente;

-

Gravitatea accidentelor produse;

-

Riscurile existente la locurile de muncă unde au avut loc evenimente.

De asemenea, s-au desfăşurat 17 şedinţe de conştientizare la care au participat
reprezentanţi ai angajatorilor cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă unde au fost prezentate cele mai semnificative exemple de accidente de muncă care
au avut loc în unităţile respective în ultimii cinci ani, cauzele producerii, precum şi
măsurile de prevenire care ar fi trebuit luate pentru evitarea acestora.
Inspectorii de muncă au verificat 54 de angajatori şi au constatat ca deficienţe nerealizarea
măsurilor dispuse în procesele verbale de control. Ca urmare a controalelor, inspectorii de
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