INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ
PRAHOVA

INSPECTORATUL TERITORIAL DE
MUNCĂ DOLJ
COMUNICAT DE PRESĂ

ITM Prahova a aplicat amenzi în valoare de 20.000 de lei
Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a desfăşurat, în trimestrul al III-lea 2018,
campania privind respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte instruirea şi
informarea lucrătorilor din domeniul construcţiilor.
Obiectivele campaniei au fost:
- creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor

în ceea ce priveşte necesitatea

respectării cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă în activităţile de informare
şi instruire a lucrătorilor din domeniul construcţiilor;
- stabilirea măsurilor ce se impun, ca urmare a nerespectării de către angajatori şi angajaţi
a prevederilor actelor normative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în scopul
prevenirii evenimentelor şi a bolilor profesionale.
În perioada campaniei, inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Securitate şi
Sănătate în Muncă au verificat 30 agenţi economici şi au depistat următoarele încălcări ale
prevederilor legislaţiei muncii:
-

nu erau utilizate sprijiniri de maluri la şanţuri cu pereţi verticali;

-

o parte din gropile săpate pentru fundaţiile stâlpilor de beton nu erau împrejmuite şi
semnalizate corespunzător;

-

nu s-a prezentat planul propriu de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrările
executate;

-

nu era efectuată o identificare a zonelor cu risc ridicat şi specific din cadrul
şantierului;

-

nu era semnalizată şi împrejmuită zona de lucru unde se executau lucrări de
construcţii;

-

platformele de lemn care făceau legătura (trecerea) între balcoane nu aveau
montate balustrade de protecţie;
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Nesecret
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-

planul propriu
nu era vizat de TERITORIAL
coordonatorul DE
de MUNCĂ
securitate şi sănătate în muncă şi de
INSPECTORATUL

DOLJ
medicul de
medicina muncii;
Inspectorii de muncă au dispus măsuri de remediere a deficienţelor şi au aplicat 4 amenzi în
valoare de 20.000 de lei.
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Serviciul Comunicare şi relaţii cu publicul
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