INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ PRAHOVA

Comunicat de presă

În anul 2015, Inspecţia Muncii a derulat o acţiune de informare, conştientizare,
monitorizare şi control privind respectarea prevederilor legale în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM). Prin acest proiect s-a urmărit îmbunătăţirea
stării de securitate şi sănătate în muncă atât în întreprinderile mijlocii, cât şi în
cele mari.
Prin urmare, Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a selecţionat pentru acest
proiect un număr de 28 de unităţi în care inspectorii de muncă au desfăşurat acţiuni,
astfel:
- februarie – martie: informarea şi prezentarea proiectului angajatorilor;
- aprilie – mai: controale de evaluare a stării iniţiale de securitate şi sănătate în
muncă;
- iulie – august: controale de verificare a modului în care angajatorii implicaţi în
acest proiect au realizat măsurile dispuse în etapa anterioară;
- noiembrie – decembrie: controale de evaluare finală a stării de securitate şi
sănătate.
Prima sesiune de controale s-a desfăşurat în perioada aprilie – mai 2015 prilej cu
care s-a efectuat o evaluare a stării de SSM iniţială, în cele 28 de unităţi
selecţionate fiind constatate un număr de 132 de neconformităţi. Faţă de
constatările făcute, pe lângă măsurile de conformare dispuse, în această etapă au
fost aplicate 132 de sancţiuni din care 6 amenzi în valoare totală de 34.000 lei şi au
fost oprite din funcţiune 3 echipamente de muncă, din cauza lipsei verificărilor
tehnice specifice.
În perioada iulie – august 2015 s-a desfăşurat etapa de verificarea a măsurilor
dispuse cu prilejul controlului anterior. Analizând rezultatele verificărilor efectuate,
s-a constatat că în marea majoritate a unităţilor au fost realizate măsurile dispuse în
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etapa anterioară, iar în altele au fost identificate noi neconformităţi fapt pentru
care au fost dispuse măsuri de conformare şi au fost aplicate sancţiuni
contravenţionale.
În ultima etapă a acţiunii, desfăşurată în perioada noiembrie – decembrie 2015, s-a
efectuat o evaluare a stării de SSM finală. Cu acest prilej, s-a constatat o reducere
cu peste 65% a neconformităţilor faţă de etapa iniţială, ca expresie a efortului
concentrat a tuturor actorilor implicaţi (angajatori, lucrători, lucrători desemnaţi cu
activitatea de prevenire şi protecţie şi inspectori de muncă).
Faptul că pe parcursul derulării acţiunii numărul personalului a fost constant, iar
toate societăţile au avut activitate la un nivel normal, unele chiar cu vârfuri în
această perioadă, coroborat cu cele consemnate anterior, conduc la concluzia că
această acţiune şi-a atins scopul, respectiv a contribuit la îmbunătăţirea nivelului de
securitate şi sănatate în muncă în cele 28 de unităţi selecţionate, afirmaţie care
este susţinută şi de absenţa evenimentelor în unităţile respective. În plus, astfel de
activităţi sunt utile şi vin în sprijinul societăţilor, contribuind la creşterea gradului
de securitate şi sănătate la locurile de muncă.
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