INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ HARGHITA

STATISTICI PRIVIND CONTROALELE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI
desfăşurate în trimestrul I al anului 2017 de către compartimentul securitate şi
sănătate în muncă din cadrul ITM Harghita, conform Programului propriu de
acţiuni
Inspecţia Muncii, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale în
subordinea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu sediul în municipiul Bucureşti, cu
personalitate juridică şi este finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Muncii și Justiției Sociale.
Inspecţia Muncii îndeplineşte funcţia de autoritate de stat, prin care asigură
exercitarea controlului în domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în
muncă şi supravegherii pieţei.
Inspecţia Muncii are în subordine inspectorate teritoriale de muncă, instituţii cu
personalitate juridică, care se organizează în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti.
Inspecţia Muncii prin inspectoratele teritoriale de muncă, are următoarele atribuţii
specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi al supravegherii pieţei:
a) controlează, coordonează şi îndrumă metodologic aplicarea prevederilor
referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, ce decurg din legislaţia naţională,
europeană şi din convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii;
b) cercetează evenimentele conform competenţelor, avizează cercetarea, stabileşte
sau confirmă caracterul accidentelor, colaborează cu instituţiile implicate în ceea
ce priveşte evidenţa şi raportarea accidentelor de muncă şi bolilor profesionale;
c) controlează activitatea de instruire, informare şi consultare a salariaţilor şi
furnizează informaţii în vederea îmbunătăţirii acesteia;
d) autorizează din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă funcţionarea
persoanelor fizice şi juridice şi retrage sau poate propune retragerea autorizării,
în condiţiile legii;
e) analizează activitatea serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi propune,
după caz, comisiei de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de
avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă
retragerea abilitării;
f) eliberează avize şi autorizaţii conform competenţelor stabilite prin actele
normative aplicabile;
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g) dispune sistarea activităţii sau oprirea din funcţiune a echipamentelor de muncă,
în cazul în care se constată o stare de pericol grav şi iminent de accidentare sau
de îmbolnăvire profesională, şi sesizează, după caz, organele de urmărire penală;
h) dispune angajatorului efectuarea de măsurători, determinări şi expertize pentru
prevenirea unor evenimente sau pentru stabilirea cauzelor evenimentelor produse,
precum şi verificarea, prin organisme abilitate, a încadrării nivelului noxelor
profesionale în limite admisibile la locurile de muncă, cheltuielile fiind suportate
de către angajator;
i) controlează respectarea prevederilor legale referitoare la introducerea pe piaţă a
produselor pentru care desfăşoară acţiuni de supraveghere a pieţei, conform
competenţelor;
j) restricţionează, prin măsurile legale stabilite de legislaţia în vigoare,
comercializarea produselor neconforme şi dispune măsuri de eliminare a
neconformităţilor constatate;
k) prelevează probe şi efectuează testări în vederea identificării produselor care
prezintă suspiciuni de neconformitate;
l) colaborează cu autorităţile vamale şi alte organisme responsabile cu controalele la
frontiere în vederea schimbului de informaţii cu privire la produsele ce prezintă
riscuri în utilizare;
m) colaborează cu autorităţile competente naţionale şi din cadrul Uniunii Europene în
toate problemele de supraveghere a pieţei, inclusiv în ceea ce priveşte notificarea
clauzei de salvgardare în cazul produselor neconforme.
În cadrul responsabilităţilor sale, angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea şi
sănătatea lucratorilor în toate aspectele legate de munca, să ia masurile necesare
pentru :
a)
b)
c)
d)

asigurarea securitatii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor;
prevenirea riscurilor profesionale;
informarea şi instruirea lucrătorilor;
asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în
muncă.

Astfel, angajatorul are obligaţia:
a) să evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv la
alegerea echipamentelor de muncă, a substanţelor sau preparatelor chimice
utilizate şi la amenajarea locurilor de muncă;
b) ca, ulterior evaluării prevăzute la lit. a) şi dacă este necesar, măsurile de
prevenire, precum şi metodele de lucru şi de producţie aplicate de către angajator
să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor şi
să fie integrate în ansamblul activităţilor întreprinderii şi/sau unităţii respective şi
la toate nivelurile ierarhice;
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c) să ia în considerare capacităţile lucrătorului în ceea ce priveşte securitatea şi
sănătatea în muncă, atunci când îi încredinţează sarcini;
d) să asigure ca planificarea şi introducerea de noi tehnologii să facă obiectul
consultărilor cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora în ceea ce priveşte
consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, determinate de alegerea
echipamentelor, de condiţiile şi mediul de muncă;
e) să ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat şi specific,
accesul să fie permis numai lucrătorilor care au primit şi şi-au însuşit instrucţiunile
adecvate.
Atunci când în acelaşi loc de muncă îşi desfăşoară activitatea lucrători din mai multe
întreprinderi şi/sau unităţi, angajatorii acestora au următoarele obligaţii:
a) să coopereze în vederea implementării prevederilor privind securitatea,
sănătatea şi igiena în muncă, luând în considerare natura activităţilor;
b) să îşi coordoneze acţiunile în vederea protecţiei lucrătorilor şi prevenirii riscurilor
profesionale, luând în considerare natura activităţilor;
c) să se informeze reciproc despre riscurile profesionale;
d) să informeze lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora despre riscurile
profesionale.

Indicatori privind activităţile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Rezultatele activităţii de control desfăşurate de inspectorii de muncă din Inspectoratul
Teritorial de Munca Harghita compartimentul SSM, evaluate pe baza indicatorilor
specifici pentru domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, sunt prezentate sintetic în
tabelul următor :

Nr.

Denumirea indicatorului
performanţă

1

Trim I
2016

Trim I
2017

%

Număr de unităţi controlate:

167

188

1,13

2

Număr de controale efectuate:

167

188

1,16

3

Număr evenimente
angajatori

24

18

0,75

5

9

1,8

4

1

0,25

4

•

5

•

social

comunicate

de

de

Număr evenimente cercetate de
angajatori şi avizate de I.T.M.
Număr evenimente cercetate de ITM
şi avizate de IM
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6

Număr de incidente periculoase

0

2

2

7

Numărul sanctiunilor
aplicate:

257

166

0,65

8

Valoarea sancţiunilor aplicate (RON):

230.000

123.000

0,53

9

Număr de propuneri de urmarire penală
înaintate instituţiilor competente

0

0

0

10

Numărul de unităţi a căror activitate a
fost sistată

2

0

0

11

Numărul de instalaţii a caror activitate a
fost sistată

4

1

0,25

contraventionale

Indicatori specifici domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă

În cursul trimestrului I, atât numărul de unităţi controlate cât şi numărul de controale
au crescut faţă de anul anterior datorita numarului mai mic de evenimente semnalate
de la inceputul anului. Astfel, numărul unităţilor controlate la nivelul judetului a fost
de 188. În acest moment compartimentul Securitate şi Sănătate în Muncă îşi desfăşoară
activitatea de îndumare şi control un număr de 5 inspectori de muncă. La data
raportului, în judeţul Harghita îşi desfăşurau activitatea un număr de 8.371 de firme
care au declarat că utilizează forţă de muncă în baza unui contract individual de muncă
(raport lista angajatori activi din judetul Harghita).
În cursul trimestrului I, inspectorii de muncă au continuat acţiunile de informare şi
conştientizare a tuturor actorilor implicaţi (angajatori, lucrători, membri ai CSSM,
medici de medicina muncii, reprezentanţi ai patronatelor, sindicatelor etc.) privind
necesitatea dezvoltării culturii de prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă.

Numărul de unităţi controlate ,masurile dispuse si sanctiuni aplicate

•
•
•

Numărul de unităţi controlate - 188
Măsuri dispuse – 422
Sancţiuni
contravenţionale
–
149
avertismente,
contraventionale in valoare de 123.000 lei.
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Principalele deficiente constatate in timpul controalelor:

•

Lipsa certificat constatator

•

Lipsa evaluare riscuri

•

Lipsa plan de prevenire si protectie

•

Nu s-au intocmit instructiuni proprii de securitate a muncii

•

Nu s-au luat masuri de securitate a muncii pentru prevenirea caderilor de
la inaltime.

•

Lipsa verificare iscir echipamente de munca

•

Lipsa verificare rezistenta de dispersie a prizelor de impamantare

•

Malurile nu sunt sprijinite

•

Lipsa examen medical periodic

•

Lucratorii nu poarta echipamentul individual de protectie din dotare.

•

Se efectueaza lucrari suprapuse in parchetele de exploatare forestiera.

•
•
•

Lipsă semnalizare de securitate
Nu se acordă lucrătorilor echipament individual de protectie
La acordarea echipamentului individual de protecţie nu se ţine seama de
riscurile prezente la locul de muncă
Lucrătorii nu poartă echipamentul individual de protecţie
Nu se verifică la termenul scadent rezistenţa de dispersie a prizelor de
împământare.
Lipsă apărători de protecţie la echipamentele de muncă
Lipsă verificare ISCIR a echipamentelor de muncă – unde e cazul
Lipsă calificare personal
Lipsă instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă
Lipsă dispozitive mobile sau fixe de sprijinire a malurilor la lucrările de
săpături
În parchetele de exploatare forestieră se efectuează lucrări specifice
suprapuse
Lipsă verificări tehnice periodice la tractoarele forestiere
Lipsă examene medicale periodice
Cablurile electrice sunt pozate necorespunzator – pericol de electrocutare
Locurile de muncă aflate la înălţime sunt amenajate necorespunzator

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

Prezenţa la locurile de muncă a lucrătorilor sub influenţa băuturilor
alcoolice
Prezenţa la locurile de muncă a lucrătorilor obositi

Evenimente

În trimestrul I al anului 2017 au fost accidentati 18 de lucrători la locul de muncă din
care:
•
•

•
•

3 urmate de decesul lucrătorilor - domenii : transport, imbuteliere ape
minerale, comert cu material de constructii .
12 urmate de incapacitatea temporară de muncă a lucrătorilor - domenii :
invatamant, comert, sanatate, instituţii publice, textile, construcţii,
prelucrarea lemnului.
2 incidente periculoase – domenii: activitati de difuzare a programelor de
televiziune, prelucrare lemn.
1 accident colectiv

Cauzele producerii evenimentelor
•
•
•
•
•

Caderi de la acelasi nivel
Accidente rutiere
Nu s-au asigurat echipamentele de muncă contra deplasarilor necomandate
Căderi de la înălţime - nu se amenajează locurile de muncă la înălţime
corespunzator
Nu sunt respectate procedurile , instructiunile proprii de securitate a muncii.

În vederea remedierii neconformităţilor constatate în timpul controlului sau în timpul
cercetării accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, inspectorii de muncă pot
recurge la următoarele mijloace juridice:
1) aplicarea de măsuri (stabilite prin procesul-verbal de control), cu termene precise
de realizare şi raportare, în vederea remedierii neconformităţilor cu prevederile
legale;
2) aplicarea de sancţiuni contravenţionale (stabilite prin procesul-verbal de
constatare şi sancţionare a contravenţiilor) principale sau complementare.
Sancţiunile contravenţionale principale sunt avertismentul şi amenda
contravenţională. În funcţie de natura şi gravitatea faptei, inspectorii de muncă
pot să aplice una sau mai multe sancţiuni contravenţionale complementare, cum
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ar fi: anularea sau retragerea autorizării de funcţionare din punctul de vedere al
securităţii şi sănătăţii în muncă, sistarea activităţii sau scoaterea din funcţiune a
echipamentelor de muncă atunci când se constată o stare de pericol iminent de
accidentare sau de îmbolnăvire profesională cu înscrierea măsurii de sistare a
activităţii în Certificatul constatator;
3) sesizări ale organelor de urmărire penală cu privire la cazurile de abateri
prevăzute de lege ca fiind infracţiuni;
4) cereri de radiere a persoanei juridice din Registrul Comerţului, în cazul săvârşirii
repetate de către angajatori a unor abateri grave de la prevederile legislaţiei
muncii sau de la normele de securitate şi sănătate în muncă.

Sancţiuni aplicate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Numărul sancţiunilor contravenţionale aplicate în trimestrul I a fost de 166. Cuantumul
valoric al sancţiunilor aplicate a fost de 123000 lei.
Activitatea desfăşurată de ITM Harghita în Trimestrul I 2017, comparativ cu Trim I
2017, pentru realizarea obiectivelor şi a indicatorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă, se prezintă astfel:

Trim.I
2016

INDICATORI
Nr. sancţiuni contravenţionale aplicate:

Trim.I.
2017

%

257

166

0,65

• nr. amenzi

31

17

0,55

• nr. avertismente

226

149

0,66

230000

123000

0,53

382

422

1,10

Nr. sistări de activitate

2

0

0

Nr. echipamente de muncă oprite din funcţionare

4

1

0,25

Valoare amenzi aplicate (lei)
Nr. măsuri dispuse pentru neconformităţi depistate

Inspector sef adjunct ssm
Ing. Stan Marian
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