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Comunicat de presă 

Inspectoratul Teritorial de Munca Harghita a desfăşurat,în trimestrele II si III ale 
anului 2014, acţiuni de control la angajatori care au domeniul de activitate 
constructiile  

S-au efectuat 79 de controale, s-au constatat 125 de deficiente şi s-au aplicat 125 
de sanctiuni contraventionale în valoare de 139.000 de lei. referitoare la 
împiedicarea inspectorilor de muncă să exercite controlul sau să cerceteze 
evenimentele. 

Principalele deficiente depistate in timpul controalelor de catre inspectorii de 
munca: 

Nu au fost realizate măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare. 

Nu s-a realizat evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională. 

Nu s-a elaborat Planul de prevenire şi protecţie bazat pe evaluarea riscurilor, 
inclusiv stabilirea măsurilor pentru zonele cu risc ridicat şi specific. 

Nu s-au identificat şi evidenţiat zonele cu risc ridicat şi specific. 

Nu s-a asigurat o instruire adecvata în domeniul securităţii şi sănătăţii pentru toţi 
lucrătorii, consemnată în fişa de instruire individuală. 

Nu s-a efectuat examenul medical de medicina muncii anterior angajării şi 
periodic, anexarea fişei de aptitudine la “Fişa individuală de instruire. 

Nu se acordă de către angajatori sau lucratorii nu poarta echipament individual de 
protecţie. 

Nu  sunt acordate şi folosite dispozitivele protecţie împotriva căderilor de la 
inaltime. 

Echipamentele puse la dispoziţie pentru lucrări temporare executate la înălţime nu 
asigură şi menţin condiţii de muncă sigure. 

Nu sunt luate măsuri de protecţie a lucrătorilor împotriva riscului de electrocutare 
prin atingere directă şi indirectă la locul de muncă. 

Nu sunt semnalizate şi îngrădite instalaţiile electrice existente în şantier. Nu se 
masoara rezistenta de dispersie a prizelor de impamantare, nu sunt verificate zilnic 
cablurile electrice utilizate in santiere. 
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Nu se utilizeaza echipamente de muncă corespunzătoare, prevăzute cu sisteme de 
protecţie colectivă, cum sunt balustradele solide (suficient de înalte şi având cel 
puţin o bordură, o mână curentă şi protecţie intermediară), platforme sau plase de 
prindere, suficient de solide pentru a împiedica/opri căderile de la înălţime si care 
sa nu fie întrerupte decât în punctele de acces ale unei schele sau ale unei scări. 

Nu se iau măsuri de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului (prin 
sprijine, taluzări sau alte mijloace corespunzătoare) 

 

I.T.M. Harghita va urmări permanent modul de îndeplinire a măsurilor dispuse de 
inspectorii de muncă şi va continua acţiunile de control pentru prevenirea 
accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale. 

 

 


