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Informație de presă 

 

Campania națională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de 

securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor se  desfăşoară în 

perioada 13.02. 2023 – 06.12.2023 și are ca obiective specifice verificarea modului de 

implementare a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și a sănătății lucrătorilor, 

la angajatorii cu activitate în domeniul construcţiilor și anume : 

- organizarea  activităţilor  de  securitate  şi  sănătate  în  muncă pe șantierele temporare 
sau mobile 
-  instruirea lucrătorilor 
- lucrul la înălţime și acordarea echipamentului individual de protecție corespunzător 
sarcinii de muncă; 
- utilizarea instalațiilor de ridicat și protecţia împotriva electrocutării pe șantierele 
temporare sau mobile 
- cerinţelor minime de securitate şi sănătate la lucrările de săpături 
 
Prima etapă desfășurată în perioada februarie – martie 2023 a vizat mediatizarea, 
informarea,  conștientizarea privind modul de respectare a cerințelor minime de securitate 
și sănătate în muncă în domeniul construcțiilor, precum și organizarea de dezbateri cu 
principalii dezvoltatori din județ ce desfășoară această activitate. 
 
 La nivelul județului Brașov, această etapă s-a concretizat prin organizarea a două întâlniri 
la sediul instituției, iar cea din urmă și-a propus ca subiecte de discuție: 
- analiza privind cele mai frecvente deficiențe constatate cu ocazia controalelor și/sau 
cercetării accidentelor din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă; 
- prezentarea unui raport care să conțină rezultatele controalelor efectuate în acest 
domeniu pentru anul 2022 
 
Astfel, din cei 87 de angajatori verificați pe parcursul anului 2022, inspectorii de muncă au 
constatat un număr de 113 deficiențe, si au aplicat amenzi în valoare de 114.500 lei și 76 
de avertismente 
 
Începând cu data de 1.04.2023 și până în luna noiembrie inclusiv, inspectorii de muncă 
brașoveni vor desfășura activități efective de verificare în teren privind modul în care se 
respectă reglementările legale în domeniul Securității și Sănătății în Muncă de către 
angajatoriii care realizează activități în construcții, inclusiv modul în care au fost realizate 
măsurile dispuse în urma controalelor efectuate în acest domeniu. 

 
 

    Inspector șef, 
    Adrian-Nicolae REIT 
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