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Inspectoratului Teritorial de Muncă Brașov organizează la propriul sediu aflat pe str. Ion Rațiu 
nr. 17, în data de 23.02.2023, orele 1000   o acțiune de informare/conștientizare a 
angajatorilor/lucrătorilor din domeniul construcții, în vederea respectării prederilor legale 
referitoare la securitatea și sănătatea în muncă . Această întâlnire constituie prima etapă de 
desfășurare a  Campaniei Naționale privind modul de respectare a cerințelor minime de 
securitate și sănătate în domeniul construcţiilor. 

Numărul de accidente de muncă înregistrate în acest domeniu de activitate în anul 2022, 
precum și gravitatea acestora, a fost factorul determinat în luarea deciziei de a continua și 
intensifica acțiunile de monitorizare și verificare a modului în care se respectă prevederile 
legale în domeniul securității și sănătății în muncă, precum și asupra modului în care sunt 
implementate de către angajator, la locurile de muncă, măsurile de securitate și sănătate 
dispuse de către inspectorii de muncă, stabilite cu ocazia controalelor în acest domeniu.  

În acest context,  întâlnirea din data de 23.02.2022 are drept scop mărirea gradului de 
informare şi conștientizare a angajatorilor și lucrătorilor din domeniul construcții, cu privire 
la obligativitatea luării de măsuri concrete, care să vizeze securitatea și sănătatea 
lucrătorilor. Cu această ocazie, participanții la dezbatere (angajatori/lucrători 
desemnaţi/reprezentanţi serviciilor interne/externe de prevenire şi protecţie, reprezentanţi 
lucrătorilor cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, reprezentanți 
ai sindicatului/patronatului), vor analiza următoarele teme propuse: 

 analiza privind cele mai frecvente deficiențe constatate cu ocazia controalelor și/sau 
cercetării accidentelor din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;  

 măsuri ce se impun a fi luate pe linie de securitate şi sănătate în muncă, pentru prevenirea 
producerii accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale; 
alte aspecte legate de securitatea şi sănătatea în muncă, ce vor fi ridicate de participanți în 
cadrul şedinţei. 
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