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Ref:  CAMPANIE NAŢIONALĂ PRIVIND VERIFICAREA MODULUI ÎN CARE ANGAJATORII 
PREVIN CĂDERILE DE LA ÎNĂLȚIME ÎN ȘANTIERELE TEMPORARE ȘI MOBILE  

 

 

 

Prin prezenta  vă solicităm sprijinul in promovarea acţiunii desfăşurate în cadrul  

CAMPANIEI NAŢIONALE PRIVIND VERIFICAREA MODULUI ÎN CARE ANGAJATORII PREVIN 
CĂDERILE DE LA ÎNĂLȚIME ÎN ȘANTIERELE TEMPORARE ȘI MOBILE  
 

I.  DURATA ACŢIUNII  

Campania de control se va desfăşura în 2 etape:  

- prima etapă se va desfășura în luna aprilie 2017 constând informarea principalilor 

actori din județ cu activitate în domeniul construcțiilor privind modul de derulare a 

campaniei și tematica abordată . 

- a doua etapa constă în  verificarea prin acțiuni de control la angajatori a modului de 

implementare a prevederilor legale care au făcut obiectul campaniei, în perioada mai - 

noiembrie 2017. 

 

II.    MOTIVAREA  ACŢIUNII  

Numărul de accidente de muncă înregistrat precum și gravitatea acestora, a fost factorul 
determinant pentru a continua și intensifica acțiunile de verificare și monitorizare a 
modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securității și sănătății în muncă, 
precum și asupra modului în care angajatorii realizează, în șantierele temporare și mobile, 
măsurile de securitate și sănătate dispuse de inspectorii de muncă. 

În perioada 2002 – 2016, Inspecţia Muncii a organizat şi coordonat campanii naţionale şi 

acţiuni sectoriale care au avut ca ţintă : 

 mărirea gradului de conştientizare a angajatorilor şi lucrătorilor din domeniul 
construcţiilor cu privire la obligativitatea luării de măsuri care să vizeze securitatea 
şi sănătatea lucrătorilor, precum şi asupra faptului  că respectarea acestor măsuri 
conduce la beneficii socio- economice ; 

   verificarea respectării îndeplinirii cerinţelor legale referitoare la securitate şi 
sănătatea în muncă în activitatea desfăşurată de angajatori.  
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    realizarea dialogului social – mobilizarea partenerilor sociale pentru 
identificarea problemele majore legate de prevenire şi protecţie și a soluțiilor 
pentru eliminare; 

 activitatea de informare a angajatorilor din domeniul construcţiilor asupra 
modului cel mai eficient de aplicare a reglementărilor legale referitoare la 
securitatea şi sănătatea în muncă. 

 
Inspecţia Muncii a desfăşurat, în anul 2016, o acţiune sectorială pentru verificarea 

respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, în 

domeniul construcţiilor. Urmare a analizării împrejurărilor şi cauzelor producerii 

evenimentelor s-a decis efectuarea de controale la nivel naţional în domeniul 

construcţiilor.  

Campania a fost precedată în anul 2016, de mese rotunde, întâlniri lunare sau trimestriale 

cu angajatorii, analize pe domeniu de activitate, pentru stabilirea şi analizarea 

dificultăţilor majore întâmpinate de agenţii economici şi a informa principalii actori 

implicaţi în activitatea de construcţii asupra noutăţilor legislative în domeniu şi aplicarea 

eficientă a acestora unde au fost popularizate, cât și pentru promovarea exemplelor de 

bune practici ale diverselor unităţi.  

Cele mai frecvente deficienţe întâlnite în urma controalelor efectuate în anul 2016 

sunt următoarele: 

Deficienţe organizatorice: 

 Nerealizarea de către angajatori a evaluării riscurilor pentru securitatea şi sănătatea 
lucrătorilor; 
 Neîntocmirea instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă; 
 Neefectuarea instruirii şi a controalelor medicale corespunzătoare a lucrătorilor 

Deficienţe tehnice: 

 Lipsa amenajărilor şi dotărilor locului de muncă pentru prevenirea căderilor în gol şi 
a altor pericole;  
 Neutilizarea echipamentelor de muncă corespunzătoare, prevăzute cu sisteme de 
protecție colectivă, cum sunt balustradele solide, suficient de înalte dotate cu mână 
curentă și protecție intermediară, platforme sau plase de prindere, suficient de solide 
pentru a împiedica/opri căderile de la înălțime și care să nu fie întrerupte decât în 
punctele de acces ale unei schele sau ale unei scări; 
 Folosirea schelelor şi scărilor incomplete, instabile si neasigurate împotriva 
deplasărilor involuntare; 
 Neasigurarea măsurilor de protecţie a lucrătorilor împotriva prăbuşirii malurilor; 
 Utilizarea instalaţiilor de ridicat nesupuse controalelor periodice; 
 Executarea lucrărilor de demolare fără a avea proceduri corespunzătoare şi fără 
asigurarea supravegherii acestora de către persoane competente. 
 
Pentru anul 2016, din datele existente pentru 9 luni, o analiză a evenimentelor soldate cu 

incapacitate temporară de muncă, invaliditate sau decesul victimelor efectuată la nivelul 

domeniilor de activitate din economia naţională, plasează sectoarele de activitate: 
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„Construcţii de clădiri”, „Lucrări  speciale de construcții” și  „Lucrări  de geniu civil”,   

după cum urmează: 

 printre primele locuri din punct de vedere al numărului de lucrători angajați - 
7,81 % din totalul lucrătorilor din economia naţională; 

 pe primul loc pentru totalul numărului de accidentaţi în muncă -  329, ceea ce 
reprezintă  9,91%  din totalul numărului de accidentaţi din economia naţională; 

 pe primul loc în  numărul total de accidente de muncă mortale – 22, ceea ce 
reprezintă  22,9 % din totalul persoanelor accidentate mortal. 
 

 

III.  GRUPUL ŢINTĂ  

Angajatori şi lucrători care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor – cod CAEN 

41, 42 şi 43 – privind utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă 

specifice domeniilor construcţiilor de clădiri şi a lucrărilor speciale de construcţii. 

 

IV.  OBIECTIVELE ACŢIUNII 

 Creşterea gradului de conştientizare al angajatorilor şi al lucrătorilor din 
domeniul construcţiilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor 
legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, pentru promovarea stării 
de bine la locul de muncă, cu consecinţe benefice în plan social şi profesional; 

 Încurajarea unei abordări participative prin implicarea angajaților și 
angajatorilor în diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care 
derivă din nerespectarea prevederilor legale,aplicabile în domeniul construcţiilor. 

 Promovarea bunelor practici în acest domeniu de activitate economică. 

 Verificarea cu prioritate a angajatorilor din construcţii la şantierele temporare 
şi mobile în care se desfăşoară lucrări de construcții unde se utilizează schele. 

Inspectoratul teritorial de mună Bihor va organiza in data de  28.04 .2017  cu ocazia 

Zilei internaţionale a securităţii şi sănătăţii in muncă  o sedinţă  de conştientizare 

privind elementele de desfăşurare a acţiunii . Şedinţa va fi accesibilă tuturor 

angajatorilor. 

Vă rugăm să ne sprijiniţi în demersurile noastre în vederea desfăşurării şedinţei de mai sus 

atât prin participare cât şi prin diseminarea în zona dumneavoastră de activitate a 

informaţiilor. 

 

 
Cu deosebită consideraţie, 

 
 
 
Marius Rotar 
Inspector Şef 
                                                                                                                              
                                                                                        


