
Acțiuni de constientizare, informare și control în domeniul 

construcțiilor. 

 

În decursul anului 2021, continuând linia anilor precedenți, Inspecția Muncii 

continuă acțiunile de constientizare, informare și control în domeniul construcțiilor. 

Dintre sectoarele economiei naționale în care au fost înregistrate cele mai multe 

accidente de muncă (1779) în primul semestru al anului 2020, domeniul construcții cădiri 

ocupă poziția a doua cu 118 accidentați (6,6% din totalul accidentaților), dar și a doua 

poziție în ceea ce privește numărul de accidentați mortal - 11 accidentați mortal (23,1% 

din totalul accidentaților mortal). Având în vedere numărul de accidente de muncă 

înregistrat în acest domeniu de activitate în anul 2020, precum și gravitatea acestora, 

Inspecția Muncii consideră că se impune intensificarea acțiunilor 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 măsurile de 

securitate și sănătate dispuse de inspectorii de muncă, în șantierele temporare și 

mobile. 

În perioada 2010 - 2020, Inspecţia Muncii a organizat şi coordonat campanii naţionale şi 

acţiuni sectoriale care au avut ca ţintă : 

-conştientizarea 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.  

    realizarea dialogului social – mobilizarea partenerilor sociali pentru          

identificarea problemele majore legate de securitate și sănătate în muncăprecum și a  

soluțiilor pentru eliminare acestora; 

-informarea  principalilor actori din domeniul construcţiilor asupra modului cel mai 

eficient de aplicare a reglementărilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în 

muncă; 

-respectarea prevederilor legale în ceea ce privește instruirea și informarea 

lucrătorilor în activitățile din domeniul construcțiilor. 

 



Cele mai frecvente deficienţe întâlnite în urma controalelor efectuate în anul 2020 sunt 

următoarele: 

 

 Echipamentele de muncă sunt utilizate, fără sisteme de protecţie 

colectivă,  fără balustradele solide (suficient de înalte şi având cel puţin o 

bordură, o mână curentă şi protecţie intermediară),  fără platforme sau plase de 

prindere, suficient de solide pentru a împiedica/opri căderile de la înălţime.  

 Lucrătorii nu utilizează echipamentele individuale de protecţie 

corespunzătoare  (centuri de siguranţă sau alte mijloace de ancorare, căşti, 

bocanci) 

 Instruiri incomplete și neadecvate  în  domeniul  securităţii  şi  sănătăţii 

pentru  lucrători. 

 În multe cazuri, platformele de lucru, pasarelele şi scările schelelor sunt 

dimensionate  și construite astfel încât prezintă riscuri de accidentare în timpul 

utilizării. 

 Nu exista în șantier ”Planul propriu de securitate şi sănătate”, care trebuie 

completat şi adaptat în funcţie de evoluţia lucrărilor. 

 Angajatorii nu au asigurat condiţii pentru ca fiecare lucrător să primească o 

instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în 

special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de muncă 

şi postului său (la angajare/ la schimbarea locului de muncă sau la transfer/la 

introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor modificări ale 

echipamentului existent/ la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de 

lucru / la executarea unor lucrări speciale) 

 Atunci când în același loc de muncă își desfășoară activitatea lucrători din 

mai multe întreprinderi și/sau unități, angajatorii acestora  nu au luat măsuri 

privind informarea lucrătorilor și/sau reprezentanții acestora despre riscurile 

profesionale. 

 Angajatorul  nu  dispune de programe de instruire-testare la nivelul 

întreprinderii şi/sau unităţii, pentru  conducătorii locurilor de muncă/lucrători, 

pe meserii şi activităţi. 

 Angajatorul nu a elaborat instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau 

aplicarea reglementarilor de securitate şi sănătate în muncă, ținând seama de 



particularitățile activităților și ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea 

lor. 

Luând în considerare aceste aspecte, s-a luat decizia continuarii acestei acțiuni și în 

anul 2021. 

Campania națională se va desfăşura în perioada 15.02.2021 – 06.12.2021, și va avea ca 

obiective generale următoarele: 

 Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor din 

domeniul construcţiilor în ceea ce priveşte obligativitatea respectării 

prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, cu 

precădere în prevenirea riscului de cădere de la înălțime. 

 Încurajarea unei abordări participative, prin implicarea principalilor actori 

din domeniul construcțiilor, în acțiunea de diminuare a consecinţelor sociale 

şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale, 

aplicabile în domeniul construcţiilor; 

 Îndrumarea angajatorilor pentru crearea condițiilor care pot stimula 

lucrătorii, reprezentanții acestora, precum și sindicatele din domeniul 

construcțiilor, pentru o participare cât mai activă la procesul de 

implementare a legislației specifice domeniului construcții, la promovarea 

programelor proprii ale angajatorilor pentru creșterea nivelului de 

securitate; 

 Promovarea bunelor practici în acest domeniu de activitate economică. 

 

Având în vedere cele menționate mai sus, ne bazăm pe colaborarea 

dumneavoastră în vederea atingerii obiectivelor propuse. 

Vă multumim! 

 


