INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ HARGHITA
Material informativ pentru Acţiunea nr 14 din Programul cadru de acţiuni al ITM Harghita- ACŢIUNE
DE VERIFICARE A RESPECTĂRII PREVEDERILOR LEGALE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN
MUNCĂ ÎN UNITĂŢILE DE PRODUCERE ŞI DISTRIBUŢIE ENERGIE ELECTRICĂ
I.

MOTIVAREA ACŢIUNII

Sectorul energetic reprezintă infrastructura strategică de bază a economiei naţionale, pe care se
bazează întreaga dezvoltare a ţării. În acelaşi timp, energia reprezintă o utilitate publică cu un
puternic impact social.
Din aceste considerente, dezvoltarea acestui sector important al economiei este în plină desfăşurare
fiind făcută cu mecanisme specifice pentru o utilitate de interes public, mecanisme care ţin cont de
următoarele condiţii concrete:
- creşterea cererii de energie electrica din Romania, pe termen scurt, mediu si lung, care trebuie
satisfăcută ţinând cont de recomandarea Uniunii Europene privind economisirea energiei;
-

îmbunătăţirea cadrului legal si de reglementări, precum si reformele care trebuie să fie
implementate pentru a răspunde cerinţelor acquis-lui comunitar şi care să facă posibil ca piaţa
română de energie electrică să fie o piaţă competitivă în faţa forţelor pieţei din cadrul Uniunii
Europene;

-

reforma în desfăşurare privind întreprinderile publice în domeniul energetic, completate cu planuri
de finalizare a restructurării lor;

-

adaptarea cadrului de reglementare în vederea întăririi siguranţei în furnizarea energiei electrice;

-

reducerea si eliminarea asimetriilor între mecanismele de piaţă în funcţiune în prezent şi
prevederile Directivelor Uniunii Europene;

-

accelerarea privatizării în sectorul de distribuţie a energie electrice, precum şi în cel de producere
a energiei folosind soluţii flexibile cum ar fi partenariatul public, concomitent cu programele de
închidere sau lichidare a capacităţilor energetice neviabile;

-

delimitarea precisă a investiţiilor necesare ca investiţii publice şi/sau private.

Toate aceste schimbări de ordin economic şi organizatoric care au loc în sectorul producţiei şi
distribuţiei de energie electrică au dus în ultimii ani la implicaţii sociale profunde asupra forţei de
muncă angajată în acest sector.
Principalii factorii de ordin social care produc îngrijorare şi afectează lucrătorii din sectorul energetic
sunt:
- preocuparea permanentă asupra păstrării locului de muncă;
-

scăderea numărului de lucrători specializaţi concomitent cu suplimentarea sarcinilor de serviciu
pentru cei rămaşi în activitate;

-

creşterea exigenţei tehnologice în urma apariţiei de noi echipamente şi tehnologii;

-

îmbătrânirea forţei de muncă;

-

schimbări produse în dinamica accidentelor de muncă din sectorul energetic.

Activităţile din sectorul energetic, datorită complexităţii şi riscurilor specifice, sunt, la nivel european,
activităţi în care afecţiunile suferite de lucrători ca urmare a accidentelor de muncă tind să fie mult
mai grave decât în alte sectoare ale economiei naţionale, de cele mai multe ori accidentele soldânduse cu pierderea vieţii lucrătorilor.
Pentru perioada 2008-2014, din statistica accidentelor de muncă înregistrate în baza de date a
Inspecţiei Muncii pentru secţiunea D, diviziunea 35 - Producţia şi furnizarea de energie electrică şi
termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, rezultă datele prezentate în tabelul de mai jos:
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Anul

Număr total
salariaţi

Număr total
accidente de
muncă

Număr accidente
de muncă
mortale

Indice de
frecvenţă

Indice de
gravitate

2014

77364

166

5

2.15

128.15

2013

65487

140

11

2.14

133.57

2011

69041

110

9

1.59

78.24

2010

77333

83

4

1.07

71.17

2009

79960

87

8

1.09

61.08

2008

84860

109

9

1.28

68.16

2007

88208

114

13

1.29

68.91

Din graficele prezentate mai sus, perioada 2008 – 2014 se observă o tendinţă crescătoare a indicilor de
frecvenţă şi gravitate pentru accidentele produse în sectorul energetic în perioada 2008 – 2014.
Tendinţa de creştere a frecvenţei şi gravităţii accidentelor de muncă înregistrate în sectorul energetic a
fost factorul determinant în luarea deciziei de a declanşa acţiunea de monitorizare şi verificare a
modului în care unităţile de profil respectă prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă, precum şi a modului în care sunt implementate de către angajator, la locul de muncă, măsurile
de securitate şi sănătate dispuse de inspectorii de muncă.
II. GRUPUL ŢINTĂ
Angajatori şi lucrători care îşi desfăşoară activitatea în domeniile următoare:
- cod CAEN 3511 – Producţia de energie electrică;
-

cod CAEN 3512 – Transportul energiei electrice;

-

cod CAEN 3513 – Distribuţia energiei electrice;

-

cod CAEN 3514 – Comercializarea energiei electrice.

Str. Kossuth Lajos, nr. 26, Miercurea-Ciuc, Harghita
Tel.: +40 266 37 11 41; fax: +40 266 31 08 28
itmharghita@itmharghita.ro
www.itmharghita.ro

2

INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ HARGHITA
III. OBIECTIVELE ACŢIUNII
Obiective generale:
- creşterea gradului de conştientizare al angajatorilor şi al lucrătorilor din domeniul producţiei,
transportului si distribuţiei energiei electrice 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 angajaţilor şi angajatorilor în diminuarea
consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor
legale,aplicabile în domeniul producţiei, transportului si distribuţiei energiei electrice;

-

promovarea bunelor practici în acest sector de activitate.

Obiective specifice:
Verificarea cu prioritate a angajatorilor din domeniul producţiei, transportului si distribuţiei energiei
electrice care desfăşoară:
- lucrări de mentenanţă în unităţile de producţie a energiei electrice;
-

servirea operativă a unităţilor de producţie şi distribuţie a energiei electrice;

-

lucrările în instalaţiile electrice aflate în exploatare, cu scoaterea de sub tensiune;

-

lucrările în instalaţiile electrice aflate în exploatare, fără scoaterea de sub tensiune;

-

lucrări la înălţime la liniile electrice aeriene;

-

lucrări în cazul deranjamentelor şi avariilor din instalaţiile electrice;

-

lucrări în staţii electrice, posturi de transformare, puncte de alimentare, etc.
IV. DURATA ACŢIUNII
Campania de control se va desfăşura în 2 etape:
- prima etapă se va desfăşura în lunile aprilie-mai,constând în informarea partenerilor sociali din
judeţ cu activitate în domeniul producţiei, transportului şi distribuţiei energiei electrice privind
modul de derulare a acţiunii şi tematica abordată .
-

a doua etapa constă în verificarea prin acţiuni de control la angajatori a modului de
implementare a prevederilor legale care au făcut obiectul acţiunii, în perioada iunie - noiembrie
2015.
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