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Către: SC …………………………………………………………….
Ref: Material informativ privind desfăşurarea Acţiunii de monitorizare privind riscurile
existente la locurile de muncă din microîntreprinderi (1 - 9 lucrători)

Pe parcursul anului 2021 la nivelul ITM Călăraşi se va desfăşura acţiunea de monitorizare
privind riscurile existente la locurile de muncă din microîntreprinderi (1 - 9 lucrători), având
ca obiectiv monitorizarea respectării prevederilor legale privind prevenirea riscurilor
profesionale în microîntreprinderi, precum şi cu privire la măsurile de prevenire şi protecţie
aplicate.
Acţiunea de monitorizare urmăreşte, pe de o parte, conştientizarea angajatorilor cu privire la
necesitatea respectării cerinţelor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi, pe
de altă parte, identificarea situaţiei actuale a activităţilor de prevenire şi protecţie realizate
în microîntreprinderi
Motivarea acţiunii:
În Comunicarea Comisiei Europene COM(2014) 332 final referitoare la Cadrul strategic al UE
privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă 2014 – 2020 se precizează că: „garantarea
unui mediu de lucru sigur şi sănătos pentru cei peste 217 milioane de angajaţi din UE
reprezintă un obiectiv strategic pentru Comisia Europeană.[…] Prevenirea riscurilor şi
promovarea unor condiţii mai sigure şi mai sănătoase la locul de muncă sunt esenţiale nu
numai pentru a îmbunătăţi calitatea locurilor de muncă şi a condiţiilor de lucru, ci şi pentru
promovarea competitivităţii.” Unul dintre obiectivele strategice se referă la o mai bună
punere în aplicare de către statele membre a legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în
muncă. In acest sens, Cadrul strategic al UE precizează că: „este esenţial ca întreprinderile
să privească misiunea inspectorilor ca pe un efort de facilitare a respectării legislaţiei, şi nu
ca pe un obstacol în calea activităţii lor economice.”
În vederea stimulării creării unui mediu de lucru sănătos şi sigur în întreprinderi, şi în special
în cele mici şi mijlocii, Cadrul strategic al UE privind securitatea şi sănătatea la locul de
muncă 2014 – 2020 prevede că „respectarea obligaţiilor legale şi măsurile de asigurare a
respectării legislaţiei luate de organismele de control, inclusiv de inspectoratele de muncă,
rămân factori-cheie pentru gestionarea SSM în majoritatea unităţilor.”
Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, modificată şi completată, stabileşte
principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi
securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc şi accidentare, informarea, consultarea,
participarea echilibrată potrivit legii, instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor, precum
şi direcţiile generale pentru implementarea acestor principii.
Potrivit articolului 7 alin.(1) lit. b) al Legii nr. 319/2006, angajatorul are obligaţia să ia
măsurile necesare pentru prevenirea riscurilor profesionale. De asemenea, angajatorul are
obligaţia 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 (art. 7 alin.(4) lit. a).
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Ulterior evaluării riscurilor şi dacă este necesar, măsurile de prevenire, precum şi metodele
de lucru şi de producţie aplicate de către angajator trebuie 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 (art. 7 alin.(4) lit. b).
Potrivit datelor statistice furnizate de Institutul Naţional de Statistică, în anul 2018 ponderea
microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii în totalul întreprinderilor din România
era de 99,78%. Acest procent s-a menţinut aproximativ constant în ultimii ani, segmentul de
microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii reprezentând, în prezent, motorul
economiei.
De asemenea, din datele Institutului Naţional de Statistică, se observă că numărul de
microîntreprinderi a variat foarte puţin în perioada 2012 – 2018, ponderea acestora fiind
aproximativ constantă în totalul întreprinderilor din economie.
Ponderea cea mai importantă din totalul întreprinderilor din România o reprezintă
microîntreprinderile (0-9 lucrători). Din datele Institutului Naţional de Statistică rezultă că, în
anul 2018, funcţionau 1.003.365 microîntreprinderi, adică 93,11% din totalul întreprinderilor
din România.
Având în vederea ponderea semnificativă a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi
mijlocii în economie, Inspecţia Muncii a derulat în anul 2019 o acţiune privind riscurile
existente la locurile de muncă, focalizată pe specificul microîntreprinderilor. Rezultatele
acţiunii, precum şi impactul pe care aceasta l-a avut în rândul angajatorilor, au relevat
utilitatea monitorizării respectării prevederilor legale privind prevenirea riscurilor
profesionale şi necesitatea continuării acestei acţiuni. De asemenea, în timpul controalelor
efectuate de către inspectorii de muncă s-au constatat neconformităţi în aplicarea legislaţiei
de securitate şi sănătate în muncă în microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii.
Luând în considerare faptul că o mai bună implementare a legislaţiei în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă determină îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi reducerea numărului de
accidente de muncă şi boli profesionale, Inspecţia Muncii are ca prioritate ridicarea nivelului
de respectare a cerinţelor legale în toate întreprinderile, cu focalizare, în cadrul acestei
acţiuni de monitorizare, pe microîntreprinderi.
În acest context şi având în vedere specificitatea microîntreprinderilor care se confruntă
adesea cu resurse limitate, precum şi cu riscuri profesionale care nu sunt
cunoscute/evaluate, în Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2021 s-a
inclus Acţiunea de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din
microîntreprinderi (1-9 lucrători).
Grupul ţintă: Acţiunea de monitorizare va viza microîntreprinderi din toate domeniile de
activitate.
Realizarea acţiunii va cuprinde următoarele etape:
1.Vor fi selectate microîntreprinderile active din judeţ care vor fi cuprinse în acţiunea de
monitorizare, din baza de date a inspectoratului teritorial de muncă.
Termen: 19.02.2021
2.Inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă vor transmite
Chestionarul privind respectarea cerinţelor minime generale de securitate şi sănătate în
muncă la minim 20 microîntreprinderi/inspector de muncă, cu precizarea termenului de
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răspuns, respectiv 10 zile lucrătoare de la trimiterea chestionarului. De asemenea, se va
specifica faptul că netransmiterea răspunsului la chestionar la inspectoratul teritorial de
muncă poate avea ca urmare efectuarea unui control în microîntreprinderea respectivă.
Transmiterea chestionarelor către microîntreprinderi se va realiza, de preferinţă, în format
electronic.
Termen: 05.03.2021
3.Chestionarul completat de către angajator va fi returnat la inspectoratul teritorial de
muncă în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare şi va fi păstrat în vederea
eventualelor controale ulterioare.
Termen: 07.05.2021
4.Inspectorii de muncă vor analiza răspunsurile angajatorilor la Chestionarul privind
respectarea cerinţelor minime generale de securitate şi sănătate în muncă şi, în funcţie de
rezultatul analizei, vor stabili microîntreprinderile la care vor efectua vizite de inspecţie.
Termen: 21.05.2021
5.Inspectorii de muncă vor efectua controale în microîntreprinderile stabilite la punctul
anterior pentru a verifica informaţiile transmise de angajatori, precum şi în
microîntreprinderile care nu au transmis răspunsul la chestionar la inspectoratul teritorial de
muncă. Inspectorul de muncă va consemna rezultatul verificărilor efectuate în
microîntreprindere prin completarea Chestionarului privind verificarea respectării cerinţelor
minime generale de securitate şi sănătate în muncă în microîntreprindere.
Chestionarul completat de angajator şi chestionarul completat de inspectorul de muncă se
anexează la Procesul verbal de control.
Termen: 19.11.2021

Inspector Şef
Ionel STAN
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