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În domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă

•

Controlul preventiv în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă.

În luna mai 2017 au fost efectuate 83 acŃiuni de control la un număr de 83 agenŃi
economici.
Au fost aplicate pe parcursul lunii mai 2017 un număr de 114 sancŃiuni contravenŃionale,
din care 3 amenzi în valoare de 13.500 lei şi un număr de 111 avertismente, numărul
angajatorilor sancŃionaŃi fiind de 57.
Principalele acŃiuni avute în vedere conform Planului propriu de acŃiuni pe anul 2017,
sunt:
CAMPANII NAłIONALE ÎN DOMENIUL SECURITĂłII ŞI SĂNĂTĂłII ÎN MUNCĂ
- Campanie naţională de control privind respectarea prevederilor legale în ceea ce privește
instruirea și informarea lucrătorilor.
- Campanie naŃională privind implementarea în sistemul de învăŃământ a proiectului
„ValenŃe culturale în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă”.
- Campanie naŃională privind verificarea modului în care angajatorii previn căderile de la
înălŃime în șantierele temporare și mobile.
CAMPANII NAłIONALE ÎN DOMENIUL SUPRAVEGHERII PIEłEI
- Campanie naŃională de supravegherea pieŃei produselor industriale din domeniul de
competenŃă al InspecŃiei Muncii, conform programului sectorial pentru anul 2017,
coordonat de către Comisia Europeană.

•

Analiza accidentelor de muncă

În luna mai 2017 a fost comunicate un număr de 6 evenimente la ITM Giurgiu de către
angajatori, unul soldat cu deces si 5 cu incapacitate temporara de munca, dupa cum
urmeaza:
- In data de 15.05.2017, agentul de securitate C.G., la schimbarea din post a colegului sau
D.A., l-a gasit pe acesta decedat in postul de paza aflat in incinta societatii unde isi
desfasura activitatea. Cercetarea evenimentului este in curs si se efectueaza de catre ITM
Teleorman.
- In timp ce numara placile de Tego aflate pe o rampa in extensie, a cedat o grinda de
sustinere, placile tego s-au prabusit, iar lucratorul a cazut peste ele. Evenimentul s-a
produs in jud.Ilfov, iar salariatul a fost internat la Spitalul Universitar Bucuresti.
- In timpul unor lucrari de desfacere a foliei de pe cadrele rampelor de andocare la o hala
a unui santier din Bolintin-Deal, salariatul D.D. a cazut de pe o scara de la o inaltime de
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aprox. 2 m. Acesta a fost transportat la spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti pentru
investigatii.
- Salariatul R.A., in timp ce isi desfasura activitatea in cadrul depozitului unitatii,
incercand sa efectueze o reparatie neautorizata la bateria lizei electrice, intr-un moment
de neatentie i-a sarit lichid de baterie in ochiul stang, acesta fiind transportat la spital
pentru investigatii.
- Accident de circulatie, produs pe raza localitatii Bolintin-Deal. In timpul desfasurarii
activitatii de colectare a deseurilor, salariatul M.M. a fost acrosat de un autoturism
suferind contuzii la piciorul stang.
- Accident de munca, produs in hala unei societati din jud. Sibiu. Salariatul unei societati
cu sediul in Giurgiu, G.A. a atins din neatentie banda rulanta aflata in functiune,
prinzandu-si degetul aratator al mainii stangi, provocandu-si o plaga deschisa. Accidentatul
a fost transportat la spital pentru acordarea asistentei medicale de specialitate.
În domeniul relaŃiilor de muncă
În luna MAI 2017, Compartimentul Control RelaŃii de Muncă a efectuând un număr de 66
controale la angajatori de pe raza Municipiului şi JudeŃului Giurgiu, dispunând un număr de
133 măsuri pentru remedierea unor neconformităŃi faŃă de normele legale şi aplicând un
număr de 12 sancŃiuni contravenŃionale (4 avertismente şi 8 amenzi contravenŃionale), în
valoare totală de 71.500 lei.
În privinŃa depistării şi combaterii muncii fără forme legale, inspectorii de muncă din
cadrul ITM Giurgiu, au efectuat controale privind reducerea incidenŃei muncii nedeclarate,
la agenŃii economici de pe raza Municipiului şi JudeŃului Giurgiu, la 4 angajatori au fost
depistate 5 persoane fără forme legale de angajare
(3 bărbaŃi şi 2
femei), fiind aplicate patru sancŃiuni în valoare de 50.000 lei, astfel:
Dintre deficientele constatate si sancŃionate de inspectorii de muncă, putem exemplifica:
-

refuzul de a pune la dispoziŃia inspectorilor de muncă documentele solicitate;

-

netransmiterea în termen a unor contracte individuale de muncă în REVISAL;

-

nerespectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte munca suplimentară;

-

neacordarea concediilor legale de odihnă;

-

neacordarea drepturilor salariale;

-

nerespectarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă.

Compartimentul de relatii cu publicul a înregistrat un numar de 50 de sesizari, ce au avut
ca subiect principal, neacordarea drepturilor salariale.
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