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Comunicat de presă
Conștientizarea mizei sănătății și securității la locul de muncă crește în
societate
Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 26 februarie – 2 martie 2018, acţiuni de
control în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală de 703.172 de euro,
adică 3.258.500 de lei. Au fost depistate 307 persoane care lucrau fără forme
legale, dintre acestea 58 erau din Ialomița, 43 din județul Arad și 27 din Bihor.
În domeniul relaţiilor de muncă, au fost efectuate 1592 de controale în urma
cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 3.016.500 de lei, din care 2.770.000 de
lei pentru muncă nedeclarată, și au fost sancţionaţi 330 de angajatori.
În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost
efectuate 949 de controale, în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare de
242.000 de lei. Angajatorii au comunicat către inspectoratele teritoriale de
muncă 97 evenimente care, în urma cercetărilor efectuate de inspectorii de
muncă, vor fi sau nu încadrate ca fiind accidente de muncă. Dintre acestea, 27 au
avut loc în București și 14 în județul Argeș.
”Conștientizarea mizei sănătății și securității la locul de muncă crește în
societate. Treptat, companiile au ajuns să ia în considerare tot mai mult această
preocupare în cadrul organizației lor. Prin urmare, este esențial ca viitorii
angajați și managerii să stăpânească aceste noțiuni, prin cunoașterea și aplicarea
bunelor practici. În calitate de specialiști și de promotori ai legii prevenirii,
recomandăm să fie adoptate următoarele bune practici: integrarea
managementul sănătății și securității în muncă în toate etapele de funcționare a
companiei (achiziție, studiu, producție), armonizarea politicii de SSM cu alte
politici ale companiei (resurse umane, calitate, mediu, producție, management
financiar), analizarea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale pornind de
la originea cauzelor, identificarea și evaluarea prealabilă a riscurilor, integrarea
prevenirii de la proiectarea spațiilor, a echipamentelor și a stațiilor de lucru,
până la metodele de lucru.” - Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat.
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