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

Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoşani a desfăşurat in perioada aprilie – noiembrie 2016
acţiunea de verificare a angajatorilor privind respectarea prevederilor legale referitoare la
securitatea şi sănătatea lucrătorilor în unităţile din domeniul producţiei, transportului şi distribuţiei
energiei electrice, acţiune înscrisă în Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul
2016.
Obiectivele urmărite in cadrul acestei acţiuni au fost:
- creşterea gradului de conştientizare al angajatorilor şi al lucrătorilor din domeniu in ceea ce
priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea in muncă,
pentru promovarea stării de bine la locul de muncă, cu consecinţe benefice in plan social şi
profesional;
- încurajarea unei abordări participative prin implicarea angajaţilor şi angajatorilor in diminuarea
consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale,
aplicabile in acest domeniu;
- promovarea bunelor practice in acest sector de activitate.
In acest sens au fost întreprinse următoarele acţiuni:
-

-

prima etapă, care s-a desfăşurat în lunile aprilie – mai 2016, a constat în informarea partenerilor
sociali din judeţ cu privire la modul de desfăşurare a acţiunii şi tematica abordată, la care au
participat un număr de 8 angajatori sau reprezentanţi ai acestora;
a doua etapă a constat în verificarea, prin acţiuni de control la angajatori a modului de
implementare a prevederilor legale care au făcut obiectul acţiunii, în perioada iunie – noiembrie
2016, la un număr de 8 unităţi cu un număr de 784 salariaţi din acest sector, fiind identificate un
număr de 19 deficienţe pentru care au fost dispuse 19 de măsuri de remediere, fiind aplicate un
număr de 19 sancţiuni contravenţionale din care o amendă în valoare de 3500 lei şi 18
avertismente.
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