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      Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Na ional  de Supraveghere a Prelucr rii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 38

COMUNICAT PRIVIND ORGANIZAREA

                       AC IUNII NR. 14

AC IUNE DE VERIFICARE A RESPECT RII PREVEDERILOR LEGALE ÎN DOMENIUL
SECURIT II I S II ÎN MUNC  ÎN UNIT ILE DE PRODUCERE I DISTRIBU IE
ENERGIE ELECTRIC .

MOTIVAREA  AC IUNII

Sectorul energetic reprezint  infrastructura strategic  de baz  a economiei na ionale, pe
care se bazeaz  întreaga dezvoltare a rii. În acela i timp, energia reprezint  o utilitate
public  cu un puternic impact social.

Din aceste considerente, dezvoltarea acestui sector important al economiei este în plin
desf urare fiind f cut  cu mecanisme specifice pentru o utilitate de interes public,
mecanisme care in cont de urm toarele condi ii concrete:

- cre terea cererii de energie electrica din Romania, pe termen scurt, mediu si lung, care
trebuie satisf cut inând cont de recomandarea Uniunii Europene privind economisirea
energiei;

- îmbun irea cadrului legal si de reglement ri, precum si reformele care trebuie s  fie
implementate pentru  a r spunde cerin elor acquis-lui comunitar i care s  fac  posibil ca
pia a român  de energie electric  s  fie o pia  competitiv  în fa a for elor pie ei din
cadrul Uniunii Europene;

- reforma în desf urare privind întreprinderile publice în domeniul energetic, completate
cu planuri de finalizare a restructur rii lor;

- adaptarea cadrului de reglementare în vederea înt ririi siguran ei în furnizarea energiei
electrice;

- reducerea si eliminarea asimetriilor între mecanismele de pia  în func iune în prezent i
prevederile Directivelor Uniunii  Europene;

- accelerarea privatiz rii în sectorul de distribu ie a energie electrice,  precum i în cel de
producere a energiei folosind solu ii flexibile cum ar fi partenariatul public, concomitent
cu programele de închidere sau lichidare a capacit ilor energetice neviabile;

- delimitarea precis  a investi iilor necesare ca investi ii publice i/sau private.

Toate aceste schimb ri de ordin economic i organizatoric care au loc în sectorul produc iei
i distribu iei de energie electric  au dus în ultimii ani la implica ii sociale profunde asupra

for ei de munc  angajat  în acest sector.

Principalii factorii de ordin social care produc îngrijorare i afecteaz  lucr torii din sectorul
energetic sunt:
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- preocuparea permanent  asupra p str rii locului de munc ;

- sc derea num rului de lucr tori specializa i concomitent cu suplimentarea sarcinilor de
serviciu pentru cei r ma i în activitate;

- cre terea exigen ei tehnologice în urma apari iei de noi echipamente i tehnologii;

- îmb trânirea for ei de munc ;

- schimb ri produse în dinamica accidentelor de munc  din sectorul energetic.

Activit ile din sectorul energetic, datorit  complexit ii i riscurilor specifice, sunt, la nivel
european, activit i în care afec iunile suferite de lucr tori ca urmare a accidentelor de
munc  tind s  fie mult mai grave decât în alte sectoare ale economiei na ionale, de cele mai
multe ori accidentele soldându-se cu pierderea vie ii lucr torilor.

Pentru perioada 2008-2014, din statistica accidentelor de munc  înregistrate în baza de date
a Inspec iei Muncii pentru sec iunea D, diviziunea 35 - Produc ia i furnizarea de energie
electric i termic , gaze, ap  cald i aer condi ionat, rezult  datele prezentate în tabelul
de mai jos:

Anul Num r total
salaria i

Num r total
accidente de

munc

Num r
accidente de

munc  mortale

Indice de
frecven

Indice de
gravitate

2014 77364 166 5 2.15 128.15

2013 65487 140 11 2.14 133.57

2011 69041 110 9 1.59 78.24

2010 77333 83 4 1.07 71.17

2009 79960 87 8 1.09 61.08

2008 84860 109 9 1.28 68.16

2007 88208 114 13 1.29 68.91

Tendin a de cre tere a frecven ei i gravit ii accidentelor de munc  înregistrate în sectorul
energetic a fost factorul determinant în luarea deciziei de a declan a ac iunea de
monitorizare i verificare a modului în care unit ile de profil respect  prevederile legale în
domeniul securit ii i s ii în munc , precum i a modului în care sunt implementate de

tre angajator, la locul de munc , m surile de securitate i s tate dispuse de inspectorii
de munc .

GRUPUL INT

Angajatori i lucr tori care î i desf oar  activitatea în domeniile urm toare:

- cod CAEN 3511 – Produc ia de energie electric ;
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- cod CAEN 3512 – Transportul energiei electrice;

- cod CAEN 3513 – Distribu ia energiei electrice;

- cod CAEN 3514 – Comercializarea energiei electrice.

OBIECTIVELE AC IUNII

Obiective generale:

- cre terea gradului de con tientizare al angajatorilor i al lucr torilor din domeniul
produc iei, transportului si distribu iei energiei electrice în ceea ce prive te necesitatea
respect rii prevederilor legale referitoare la securitatea i s tatea în munc , pentru
promovarea st rii de bine la locul de munc , cu consecin e benefice în plan social i
profesional;

- încurajarea unei abord ri participative prin implicarea angaja ilor i angajatorilor în
diminuarea consecin elor sociale i economice negative care deriv  din nerespectarea
prevederilor legale,aplicabile în domeniul produc iei, transportului si distribu iei energiei
electrice;

- promovarea bunelor practici în acest sector de activitate.

Obiective specifice:

Verificarea cu prioritate a angajatorilor din domeniul produc iei, transportului si distribu iei
energiei electrice care desf oar :

- lucr ri de mentenan  în unit ile de produc ie a energiei electrice;

- servirea operativ  a unit ilor de produc ie i distribu ie a energiei electrice;

- lucr rile în instala iile electrice aflate în exploatare, cu scoaterea de sub tensiune;

- lucr rile în instala iile electrice aflate în exploatare, f  scoaterea de sub tensiune;

- lucr ri la în ime la liniile electrice aeriene;

- lucr ri în cazul deranjamentelor i avariilor din instala iile electrice;

- lucr ri în sta ii electrice, posturi de transformare, puncte de alimentare, etc.

 DURATA AC IUNII

Campania de control se va desf ura în 2 etape:

- prima etap  se va desf ura în lunile aprilie-mai,constând în informarea partenerilor
sociali din jude  cu activitate în domeniul produc iei, transportului i distribu iei
energiei electrice privind modul de derulare a ac iunii i tematica abordat  .

- a doua etapa const  în  verificarea prin ac iuni de control la angajatori a modului de
implementare a prevederilor legale care au f cut obiectul ac iunii, în perioada iunie -
noiembrie 2015.
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