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ORGANELE DE PRESĂ

Ref:

COMUNICAT PRESĂ – PRIVIND ACŢIUNE DE VERIFICARE A RESPECTĂRII
PREVEDERILOR LEGALE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN
UNITĂŢILE DE PRODUCERE ŞI DISTRIBUŢIE ENERGIE ELECTRICĂ.

În perioada aprilie - noiembrie 2016, se va desfăşura campania de control privind
verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
în unităţile de producere şi distribuţie energie electrică. Aceasta se va desfăşura în două
etape, una de instruire şi una de control la angajatori.

I.
MOTIVAREA ACŢIUNII
Sectorul energetic reprezintă infrastructura strategică de bază a economiei naţionale, pe
care se bazează întreaga dezvoltare a ţării. În acelaşi timp, energia reprezintă o utilitate
publică cu un puternic impact social.
Din aceste considerente, dezvoltarea acestui sector important al economiei este în plină
desfăşurare fiind făcută cu mecanisme specifice pentru o utilitate de interes public,
mecanisme care ţin cont de următoarele condiţii concrete:
- creşterea cererii de energie electrică din România, pe termen scurt, mediu şi lung, care
trebuie satisfăcută ţinând cont de recomandarea Uniunii Europene privind economisirea
energiei;
- îmbunătăţirea cadrului legal şi de reglementări, precum şi reformele care trebuie să fie
implementate pentru a răspunde cerinţelor acquis-lui comunitar şi care să facă posibil ca
piaţa română de energie electrică să fie o piaţă competitivă în faţa forţelor pieţei din
cadrul Uniunii Europene;
- reforma în desfăşurare privind întreprinderile publice în domeniul energetic, completate
cu planuri de finalizare a restructurării lor;
- adaptarea cadrului de reglementare în vederea întăririi siguranţei în furnizarea energiei
electrice;
- reducerea şi eliminarea asimetriilor între mecanismele de piaţă în funcţiune în prezent şi
prevederile Directivelor Uniunii Europene;
- accelerarea privatizării în sectorul de distribuţie a energie electrice, precum şi în cel de
producere a energiei folosind soluţii flexibile cum ar fi partenariatul public, concomitent
cu programele de închidere sau lichidare a capacităţilor energetice neviabile;
- delimitarea precisă a investiţiilor necesare ca investiţii publice şi/sau private.

II.

GRUPUL ŢINTĂ
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Angajatori şi lucrători care îşi desfăşoară activitatea în domeniile cod CAEN 3511 – Producţia
de energie electrică; cod CAEN 3512 – Transportul energiei electrice;cod CAEN 3513 –
Distribuţia energiei electrice; cod CAEN 3514 – Comercializarea energiei electrice.
III. OBIECTIVELE ACŢIUNII
Obiective generale:
- creşterea gradului de conştientizare al angajatorilor şi al lucrătorilor din domeniul
producţiei, transportului si distribuţiei energiei electrice în ceea ce priveşte necesitatea
respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, pentru
promovarea stării de bine la locul de muncă, cu consecinţe benefice în plan social şi
profesional;
- încurajarea unei abordări participative prin implicarea angajaţilor şi angajatorilor în
diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea
prevederilor legale,aplicabile în domeniul producţiei, transportului şi distribuţiei energiei
electrice;
- promovarea bunelor practici în acest sector de activitate.
Obiective specifice:
Verificarea cu prioritate a angajatorilor din domeniul produciei, transportului şi distribuţiei
energiei electrice care desfăşoară:
- lucrări de mentenanţă în unităţile de producţie a energiei electrice;
- servirea operativă a unităţilor de producţie şi distribuţie a energiei electrice;
- lucrările în instalaţiile electrice aflate în exploatare, cu scoaterea de sub tensiune;
- lucrările în instalaţiile electrice aflate în exploatare, fără scoaterea de sub tensiune;
- lucrări la înălţime la liniile electrice aeriene;
- lucrări în cazul deranjamentelor şi avariilor din instalaţiile electrice;
- lucrări în staţii electrice, posturi de transformare, puncte de alimentare, etc.
În cadrul acţiunilor de control se va verifica modul în care se respectă următoarelor acte
normative:
•
Legea nr. 108/1999 republicată, privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii;
•
H.G. nr. 1377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Inspecţiei Muncii;
•
O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al sancţiunilor, aprobată şi completată prin
Legea nr. 180/2002;
În cadrul acţiunilor de control, se va verifica modul în care se respectă prevederile
următoarelor acte normative în vigoare din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
•
Legea securităţii si sănătăţii în muncă nr. 319/2006;
•
H.G. nr. 1425 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, modificată şi
completată;
•
H.G. nr. 1091 / 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul
de muncă ;
•
H.G. nr. 971 / 2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau
de sănătate la locul de muncă ;
•
H.G. nr. 1048 / 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de
muncă ;
•
H.G. nr. 1146 / 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
•
H.G. nr. 493 / 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la
expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot;
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H.G. nr. 1876 / 2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la
expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii;
•
H.G. nr. 1051 / 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de
afecţiuni dorso - lombare;
•
H.G. nr. 1136 / 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la
expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice;
•
H.G. nr. 600 / 2007 privind protecţia tinerilor la locul de muncă;
•
H.G. nr. 355 / 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, modificată şi
completată.
În aplicarea art. 13, lit. i din Legea nr.319/2006 se va ţine cont şi de modul de autorizare a
electricienilor în conformitate cu Ordinul preşedintelui ANRE nr. 11/2013.
•

Stelian Metler
Inspector Şef
Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoşani
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