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V. STATISTICI  PRIVIND CONTROALELE  ŞI  ALTE  ACTIVITĂŢI    
 
 
V.1. Indicatori privind activităţile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
   
 Rezultatele activităţii de control desfăşurate de inspectorii de muncă din 
cadrul Compartimentului Securitate şi Sănătate în Muncă  pe anul 2015 sunt 
prezentate în tabelul de mai jos: 
 

INDICATORI  SPECIFICI 
ANUL 2015 

1. Fond de timp disponibil: 2663 
2. Unităţi vizitate: 1194 

■ Control preventiv 893 
■  Campanii 338 
■  Alte activităţi 85 

3. Număr controale:  
■ Planificat 1220 
■ Realizat 1194 

4. Nr. zile utilizate pentru control:  
■ Controale programate (zile) 1538 
■ Controale pentru verificare măsuri (zile) 48 
■ Controale în vederea autorizării (L 126, L 319, 
etc.) (zile) 

47 

■ Determinări de noxe (zile) 0 
■ Sesizări (zile) 46 

4. Nr. zile utilizate  pentru cercetare evenimente  şi 
avizare dosare de cercetare cu itm (zile): 

354 

5. Nr. zile utilizate pentru instruiri în domeniul SSM 
(zile): 

96 

6. Nr. zile utlizate pentru lucrări de birou în 
domeniul SSM: 

 

■ Soluţionare scrisori, sesizări, reclamaţii (zile) 16 
■ Prestări servicii, în condiţiile legii (zile) 1 
■ Alte lucrări de birou (zile) 156 
■ Perfecţionare profesională (zile) 19 

7. Fond de timp neutilizat:  
■ Număr zile de concediu de odihnă (zile) 218 
■ Număr zile concediu medical (zile) 132 
■ Număr zile concediu fără plată (zile) 0 

8. Număr evenimente comunicate de angajatori: 57 
9. Număr de  evenimente cercetate de angajatori şi 

avizate de ITM: 
34 

10. Număr evenimente cercetate de ITM şi avizate de 
IM: 

14 

11. Număr total de accidentaţi pentru care s-a 
stabilit caracterul accidentului, din care: 

44 

■ Accidentaţi în muncă mortal 7 
■ Accidente de muncă cu invaliditate confirmată 6 
■ Accidentaţi în muncă cu incapacitate 
temporară de muncă 

26 



 

4 | 42 
Str. Flacăra, nr. 109, Călăraşi, Călăraşi 
Tel.: +4 0242 30 63 50 - 58; fax: +4 0242 31 87 77 
itmcalarasi@itmcalarasi.ro 
www.itmcalarasi.ro 

INSPECŢIA MUNCII  
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ CĂLĂRAŞI 
 12. Număr total de accidente de muncă colective: 4 
13. Total accidentaţi în muncă în urma accidentelor 

de muncă colective, din care: 
17 

■  Accidentaţi în muncă mortal 4 
■ Accidente de muncă cu invaliditate confirmată 1 
■ Accidentaţi în muncă cu incapacitate 
temporară de muncă 

12 

14. Opriri funcţiune:  
■ Unităţi 2 
■ Echipamente 10 

15. Număr de incidente periculoase: 0 
16. Număr de propuneri de urmărire penală inaintea 

instituţiilor: 
1 

17.  
Sancţiuni contravenţionale  

 
 

■ Nr. 2020 

Valoare (lei)  

■ Aplicate 58 

■ Amenzi 362500 

■ Avertismente 1962 

 
I.2. Indicatori specifici domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă 
 
În cursul anului 2015, inspectorii de muncă din domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă au controlat un număr de 1066 societăţi comerciale, numărul angajaţilor 
din unităţile controlate fiind de 34035. 
Totodată inspectorii de muncă au continuat acţiunile de informare şi 
conştientizare a angajatorilor, lucrătorilor, reprezentanţilor din CSSM-uri, 
reprezentanţilor lucrătorilor, medicilor de medicina muncii, reprezentanţilor 
patronatelor, sindicatelor privind necesitatea  dezvoltării culturii de prevenire în 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 
 

Numărul de unităţi controlate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pe 
activităţi ale economiei naţionale 
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Indicatori pentru domeniul agricultură 
 
Numărul de unităţi existente în cursul anului 2015 a fost de 582 unităţi, iar 
numărul mediu de angajaţi în unităţile din agricultură a fost de 5839, iar 
distribuţia angajaţilor este următoarea: 
- 4671 bărbaţi; 
- 1168 femei; 
- 0 tineri (15-18 ani). 
Numărul de unităţi controlate  în cursul anului 2015 a fost de 112, iar  numărul de 
unităţi controlate mai mult de o dată a fost  de 26,  numărul persoanelor angajate 
în unităţile controlate fiind de 4740. 
 
Indicatori pentru domeniul  minier 
 
La nivelul judeţului Călăraşi nu există societăţi comerciale care să îşi desfăşoare 
activitate în domeniul minier. 
 
Indicatori pentru domeniul transporturi 
 
Numărul de unităţi existente în cursul anului 2015 a fost de 288 unităţi, iar 
numărul mediu de angajaţi în unităţile din transporturi a fost de 2060, iar 
distribuţia angajaţilor este următoarea: 
- 1854 bărbaţi; 
- 206 femei; 
- 0 tineri (15-18 ani). 
Numărul de unităţi controlate în cursul anului 2015 a fost de 14, iar numărul de 
unităţi controlate mai mult de o dată a fost de 4, numărul persoanelor angajate în 
unităţile controlate fiind de 1197. 

 
Indicatori pentru domeniul industrie, comerţ, alte domenii 
 
Numărul de unităţi existente în cursul anului 2015 a fost de 3734 unităţi, iar 
numărul mediu de angajaţi în unităţile din industrie, comerţ şi alte domenii a fost 
de 36522, iar distribuţia angajaţilor este următoarea: 
- 23739 bărbaţi; 
- 12783 femei; 
- 0 tineri (15-18 ani). 
Numărul de unităţi controlate în cursul anului 2015 a fost de 940, iar  numărul de 
unităţi controlate mai mult de o dată a fost de 98, numărul persoanelor angajate în 
unităţile controlate fiind de 28098. 

 
Repartizarea teritorială  a unităţilor din domeniul agricultură existente în anul 

2015 
 

Judeţul Nr. unităţi 
existente 

Nr. mediu 
angajaţi 

Bărbaţi Femei Tineri 
15-18 ani 
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Călăraşi 582 5839 4671 1168 0 
  

 
Situaţia unităţilor controlate din domeniul agricultură şi numărul de angajaţi  

din aceste unităţi, în anul 2015 
 

Judeţul Nr. unităţi 
controlate 

Nr. 
controale 
efectuate 

Nr. 
controale 
efectuate 

ziua 

Nr. 
controale 
efectuate 
noaptea 

Nr. 
angajaţi 

Nr. unităţi 
controla-
te mai 

mult de o 
dată 

Călăraşi 112 138 138 0 4740 26 
 

Repartizarea teritorială  a unităţilor din domeniul minier existente în anul 2015 
 

 
 
 
 

Situaţia unităţilor controlate din domeniul minier şi numărul de angajaţi  din 
aceste unităţi, în anul 2015 

 
Judeţul Nr. unităţi 

controla-
te 

Nr. 
controale 
efectuate 

Nr. 
controale 
efectuate 

ziua 

Nr. 
controale 
efectuate 
noaptea 

Nr. 
angajaţi 

Nr. unităţi 
controlate 
mai mult 
de o dată 

Călăraşi 0 0 0 0 0 0 
 
 

Repartizarea teritorială  a unităţilor din domeniul transporturi existente în anul 
2015 

 
Judeţul Nr. unităţi 

existente 
Nr. mediu 
angajaţi 

Bărbaţi Femei Tineri 
15-18 ani 

Călăraşi 288 2060 1854 206 0 
 
 

Situaţia unităţilor controlate din domeniul transporturi şi numărul de angajaţi  
din aceste unităţi, în anul 2015 

 
Judeţul Nr. unităţi 

controla-
te 

Nr. 
controale 
efectuate 

Nr. 
controale 
efectuate 

ziua 

Nr. 
controale 
efectuate 
noaptea 

Nr. 
angajaţi 

Nr. unităţi 
controlate 
mai mult 
de o dată 

Călăraşi 14 18 18 0 1197 4 

Judeţul Nr. unităţi 
existente 

Nr. mediu 
angajaţi 

Bărbaţi Femei Tineri 
15-18 ani 

Călăraşi 0 0 0 0 0 
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Repartizarea teritorială  a unităţilor din domeniul industrie, comerţ, alte 
domenii existente în anul 2015 

 
 

Judeţul Nr. unităţi 
existente 

Nr. mediu 
angajaţi 

Bărbaţi Femei Tineri 
15-18 ani 

Călăraşi 3734 36522 23739 12783 0 
 
 

Situaţia unităţilor controlate din domeniul industrie, comerţ, alte domenii  şi 
numărul de angajaţi  din aceste unităţi, în anul 2015 

 
 

Judeţul Nr. unităţi 
controlate 

Nr. 
controale 
efectuate 

Nr. 
controale 
efectuate 

ziua 

Nr. 
controale 
efectuate 
noaptea 

Nr. 
angajaţi 

Nr. unităţi 
controlate 
mai mult 
de o dată 

Călăraşi 940 1038 1011 27 28098 98 
 

Numărul de controale efectuate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pe 
activităţi ale economiei naţionale 

 
În cursul anului 2015, inspectorii de muncă din domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă au efectuat un număr de 1194 controale. 
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Fondul de timp utilizat în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
 

În cursul anului 2015, fondul de timp utilizat de inspectorii de muncă din domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă a fost de 2663 zile, distribuit astfel: 
■ Controale programate – 1538 zile; 
■ Controale pentru verificare măsuri  -  48 zile; 
■ Controale în vederea autorizării (L 126, L 319, etc.) – 47 zile; 
■ Determinări de noxe  - 0 zile; 
■ Sesizări  - 46 zile; 
■ Nr. zile utilizate  pentru cercetare evenimente  şi avizare dosare de cercetare cu 
itm (zile) – 354 zile; 
■ Nr. zile utilizate pentru instruiri în domeniul SSM (zile) -  96 zile; 
■ Nr. zile utlizate pentru lucrări de birou în domeniul SSM: 192 zile; 
- Soluţionare scrisori, sesizări, reclamaţii - 16 zile; 
- Prestări servicii, în condiţiile legii – 1 zile; 
- Alte lucrări de birou  -  156 zile; 
- Perfecţionare profesională – 19 zile; 
■ Fond de timp neutilizat: 350 zile; 
       -  nr. zile concediu de odihnă – 218 zile; 
       -  nr. zile concediu medical – 132 zile;  
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Autorizarea sau avizarea  funcţionării agenţilor economici din punct de vedere 

al securităţii  şi sănătăţii în muncă 
 

În cursul anului 2015, ITM Călăraşi a autorizat sau a avizat, după caz: 
-funcţionarea agenţilor economici din punctul de vedere al securităţii şi aănătăţii 
în muncă, conform Legii nr. 319/2006 modificată; 
-producerea, prepararea, deţinerea, transportarea, comercializarea, folosirea şi 
depozitarea materiilor explozive, în baza Legii nr. 126/1995 actualizată. 
În acest sens, inspectorii de muncă au acordat consultanţă şi/sau au efectuat  
expertiză pentru verificarea îndeplinirii, de către agenţii economici, a condiţiilor 
impuse de legislaţie pentru obţinerea autorizaţiilor/avizelor. 
 
 

Nr. total 
unităţi 

autorizate/ 
avizate 

Nr. unităţi autorizate/avizate în baza unor legi speciale 
 

Legea nr. 319/2006 
modificată 

Legea nr. 
126/1995 

actualizată 

Alte legi 

197 60 16 121 
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CAPITOLUL VI 
 

SANCŢIUNI  APLICATE 
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VI. SANCŢIUNI APLICATE 
 
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 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 ar 
fi: anularea sau retragerea autorizaţiei de funcţionare din punct 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 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. 
   
 

Situaţia sintetică a sancţiunilor contravenţionale aplicate pentru toate 
domeniile controlate, la nivel naţional 

 
Nr. 
crt. 

INDICATORI ANUL 2015 

1. Numărul sancţiunilor contravenţionale aplicate 
în domeniul SSM - amenzi 

58 

2. Valoarea sancţiunilor aplicate (lei) 362500 
3. Numărul propunerilor de urmărire penală 

înaintate instituţiilor competente 
1 

4. Numărul locurilor de muncă a căror activitate a 
fost sistată 

2 

5. Numărul echipamentelor de muncă oprite din 
funcţiune 

10 

 
 



 

12 | 42 
Str. Flacăra, nr. 109, Călăraşi, Călăraşi 
Tel.: +4 0242 30 63 50 - 58; fax: +4 0242 31 87 77 
itmcalarasi@itmcalarasi.ro 
www.itmcalarasi.ro 

INSPECŢIA MUNCII  
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ CĂLĂRAŞI 
 

 
 
 

VI.1. Sancţiuni  aplicate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
 
Numărul sancţiunilor contravenţionale aplicate în cursul anului 2015 a fost de 58, 
iar cuantumul valoric al sancţiunilor aplicate a fost de 362500 lei. Activitatea 
desfăşurată de ITM Călăraşi în cursul anului 2015, pentru realizarea obiectivelor şi 
a indicatorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, se prezintă astfel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INDICATORI ANUL 
 2015 

Nr. sancţiuni contravenţionale aplicate: 2020 
nr. amenzi 58 
nr. avertismente 1962 
Valoare amenzi aplicate (lei) 362500 
Nr. masuri dispuse pentru neconformităţi 
depistate 

2043 

Nr. sistări de activitate 2 
Nr. echipamente de muncă oprite din 
funcţionare 

10 
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Sancţiuni contravenţionale aplicate pentru încălcările legislaţiei 
de securitate şi sănătate în muncă, pe domenii ale economiei naţionale 

 
AGRICULTURĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AGRICULTURĂ ANUL 2015 
Nr. total de sancţiuni contravenţionale: 231 
nr. avertismente 210 
nr. amenzi contravenţionale 21 
Nr. total de propuneri de urmărire penală 1 
Nr. total de sistări: 6 
locuri de muncă 1 
echipamente de muncă 5 
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TRANSPORTURI 
 

TRANSPORTURI ANUL 2015 
Nr. total de sancţiuni contravenţionale: 25 

nr. avertismente 25 
nr. amenzi contravenţionale 0 

Nr. total de propuneri de urmărire penală 0 
Nr. total de sistări: 0 

locuri de muncă 0 
echipamente de muncă 0 

 
 

 
 
 
INDUSTRIA MINIERĂ 
 

INDUSTRIA MINIERĂ 
 

ANUL 2015 

Nr. total de sancţiuni contravenţionale: 0 
nr. avertismente 0 

nr. amenzi contravenţionale 0 
Nr. total de propuneri de urmărire penală 0 

Nr. total de sistări: 0 
locuri de muncă 0 

echipamente de muncă 0 
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COMERŢ, INDUSTRIE ŞI ALTE DOMENII 

 
COMERŢ, INDUSTRIE ŞI ALTE DOMENII 

 
ANUL  2015 

Nr. total de sancţiuni 
contravenţionale: 

1764 

nr. avertismente 1727 
nr. amenzi contravenţionale 37 

Nr. total de propuneri de urmărire 
penală 

0 

Nr. total de sistări: 6 
locuri de muncă 1 

echipamente de muncă 5 
 
 

 
 
 
VI.2. Sancţiuni  aplicate în domeniul supravegherii pieţei 
  Nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în domeniul supravegherii 
pieţei. 
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CAPITOLUL VII 
 

REZULTATELE  ACŢIUNILOR  PLANIFICATE 
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VII. REZULTATELE ACŢIUNILOR PLANIFICATE 

 
Activitatea Compartimentului de Securitate şi Sănătate în Muncă din cadrul 
Inspectoratului Teritorial de Muncă al judeţului Călăraşi, în cursul anului 2015 s-a 
desfăşurat în baza Programului Cadru de Acţiuni transmis de către Inspecţia Muncii, 
fiind realizate toate măsurile cuprinse în acesta. 
 
VII.1. CAMPANII EUROPENE 
 
1.Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în 
Muncă sub egida Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă – 
„Stresul sub control” 
 
Campania Europeană s-a desfăşurat pe parcursul anului 2015 sub sloganul „Stresul 
sub control” şi s-a finalizat prin organizarea a 4 simpozioane regionale (în judeţele 
Cluj, Timişoara, Ilfov, Iaşi) la care au fost prezentate bune practici de gestionare a 
stresului şi al riscurilor psihosociale la locul de muncă, precum şi alte informaţii de 
interes general legate de această problematică. ITM Călăraşi a participat la 
simpozionul organizat de către ITM Ilfov, unde a fost prezentată lucrarea cu titul 
„Aplicarea prevederilor din legislaţia în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă 
în strategiile de combatere şi adaptare la stresul ocupaţional” de către inspector 
de muncă Valentin Drăgănescu.  
În perioada iunie – septembrie 2015 la nivelul judeţului Călăraşi au fost desfăşurate 
2 acţiuni de informare şi consţientizare privind GESTIUNEA STRESULUI ŞI A 
RISCURILOR PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ în asigurarea unor locuri de muncă 
sigure şi sănătoase. În cadrul acestor acţiuni s-au prezentat riscurile generate de 
acestea şi au fost distribuite materiale de informare puse la dispoziţie de către 
punctul focal al Agenţiei Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă. La aceste 
întâlniri au participat un număr de 49 de agenţi economici care îşi desfăşoară 
activitatea pe raza judeţului Călăraşi. 
În data de 30.10.2015, orele 11.00, în cadrul Săptămânii Europene pentru 
Securitate şi Sănătate în muncă 2015, Inspectoratul Teritorial de Muncă al 
judeţului Călăraşi a organizat un simpozion cu tema “Stresul sub Control”. 
Pentru promovarea gestionării stresului şi a riscurilor psihosociale la locul de 
muncă şi, prin aceasta, prevenirea efectelor negative semnificative pentru 
lucrători şi angajatori au fost prezentate în cadrul simpozionului următoarele 
teme: 
- Aplicarea prevederilor din legislaţia în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă 
în strategiile de combatere şi adaptare la stresul ocupaţional - inspector de muncă 
Valentin Drăgănescu; 
- Stresul în agricultură - inspectori de muncă: Lenuţa Bombiţă şi Gabriel Ruse; 
- Factori de stres la locul de muncă – sistemul bancar românesc - inspector de 
muncă Sfetcu Ion; 
-Stresul profesional la locul de muncă – activităţi de birou - inspectori de muncă: 
Maria Rămulescu şi Ionel Stan; 
- Stresul la control - inspector de muncă Ciprian Brezeanu; 
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- Eliminaţi stresul la locul de muncă dacă vreţi o viaţă sănătoasă !- inspectori de 
muncă: Daniel Mihnev şi Dumitru Stama. 
La simpozion au participat un număr de 25 agenţi economici din următoarele 
domenii de activitate: construcţii, agricultură, protecţie şi pază, industria 
alimentară, etc.  
Notă. Comunicatul de presă privind modul de desfăşurare al simpozionului cu 
ocazia Săptămânii Europene din data de 30.10.2015 a fost postat pe Facebook şi pe 
site-ul ITM Călăraşi. 
 
VII.2.CAMPANII NAŢIONALE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ  
 
1. Campanie naţională privind implementarea în sistemul de învăţământ a 
proiectului „Valenţe culturale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”
  
Referitor la Campania naţională ”Valenţele culturale în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă” pentru formarea unei culturi de prevenire în rândul tinerilor 
din licee şi şcoli profesionale desfăşurată în perioada 30.08.2014-31.05.2015, 
inspectorii de muncă din cadrul ITM Călăraşi au contactat Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Călăraşi pentru prezentarea proiectului, selectarea şcolilor participante 
şi au încheiat un Protocol de colaborare, semnat de conducătorii celor două 
instituţii. În baza Protocolului încheiat, doi inspectori de muncă, Daniel Mihnev şi 
Ciprian Brezeanu din cadrul ITM Călăraşi, în datele de 09.02.2015 si 19.03.2015, au  
organizat instruirea a 1-2 reprezentanţi din unităţile şcolare selectate, în număr de 
10 si anume: 
a. pe filiera teoretică cu profil real: Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei” Călăraşi, 
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu“ Călăraşi. 

b. pe filiera tehnologică cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale, protecţia 
mediului, turism şi alimentaţie publică: Colegiul Tehnic „Ştefan Bănulescu” 
Călăraşi, Liceul „Danubius” Călăraşi, Liceul Tehnologic „Dan Mateescu” Călăraşi, 
Liceul „Alexandru Odobescu” Lehliu Gară, Liceul Tehnologic nr. 1 Fundulea, Liceul 
Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Olteniţa, Liceul „Constantin George Călinescu” 
Grădiştea şi Colegiul Economic Călăraşi. 

Instruirile au avut loc în datele de 09 şi 19.02.2015, orele 10:00 în Sala de Şedinte 
din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă al Judeţului Călăraşi, unde au fost 
prezente cadrele didactice nominalizate de conducerile unităţilor şcolare să 
participe la această acţiune.  

Cei doi inspectori din cadrul ITM Călăraşi au prezentat cele 14 module cu teme de 
securitate şi sănătate în muncă realizate de cadre de specialitate din Universitatea 
„Lucian Blaga” Sibiu şi inspectori de specialitate din Inspecţia Muncii, iar la final 
au împărţit participanţilor CD-uri cu cele 14 module de securitate a muncii şi 
filmuleţe de specialitate concepute special pentru elevi. Cadrele didactice 
participante la aceste cursuri au putut să-şi exprime opiniile despre materialele 
prezentate în „Chestionar de opinie” şi au primit din partea reprezentanţilor ITM 
Călăraşi diplome de participare. 
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Pe parcursul lunilor martie şi aprilie 2015 în cele 10 licee călărăşene au avut loc 
prezentări la clasele a X-a şi a XI-a a câte unui modul de securitate şi sănătate în 
muncă, fiind susţinute de către cadrele didactice special pregătite, în prezenţa 
celor doi inspectori de muncă din cadrul ITM Călăraşi, urmate de „Teste” special 
concepute pentru fiecare modul date elevilor participanţi la aceste activităţi 
didactice. 
Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Călăraşi împreună cu Inspectoratul 
Judeţean Şcolar Călăraşi au organizat, în data de 24.04.2014, la sala „Amfiteatru” 
a Colegiului Agricol „Sandu Aldea” Călăraşi, Concursul Naţional ”ŞTIU ŞI APLIC” -
SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ SE DEPRINDE DE PE BĂNCILE ŞCOLII! - ETAPA 
JUDEŢEANĂ. La acest concurs s-au înscris echipe, formate din 2 elevi, din 13 licee 
din judeţul Călăraşi însoţite de câte 1 profesor coordonator, trei licee au avut 
înscrise în concurs câte două echipaje. Concursul a constat din două probe şi 
anume: 
-Probă teoretică pe bază de chestionar cu 20 de întrebări, cu mai multe variante 
de răspuns, punctajul de acces în etapa a II-a fiind de 180 puncte de echipă; 
-Probă practică ce a constat în identificarea echipamentelor individuale de 
protecţie necesare unui angajat, existente într-o expoziţie ad-hoc în sala de 
concurs, după o imagine care prezenta  o activitate specifică profilului elevului, şi 
din care acesta trebuia să identifice riscurile de accidentare şi echipamentul 
individual de protecţie complet necesar angajatului din imaginea respectivă. 
În urma susţinerii probelor teoretice şi practice, echipele câştigătoare au fost: 

• Locul I - Liceul tehnologic nr.1 Fundulea. Echipa câştigătoarea a fost formată din 
elevii: Brănişteanu Ioana Raluca şi Slave Mihaela, pregătiţi de profesor coordonator 
Badiu Aurica.  

• Locul II - Colegiul Agricol „Sandu Aldea” Călăraşi. Echipa câştigătoare a fost 
formată din elevii: Ariciu Ştefan Alexandru şi Bălan Marian, pregătiţi de profesor 
coordonator Constantin Dumitra. 

• Locul III - Colegiul Tehnic „Ştefan Bănulescu” Călăraşi. Echipa câştigătoare a fost 
formată din elevii: Zavera Marian şi Papuc Daniel Georgian, pregătiţi de profesor 
coordonator Radu Filofteia. 
Elevii de la celelalte licee participante şi deasemenea toate cadrele didactice care 
s-au ocupat de pregătirea lor au primit diplome de participare şi cărţi din partea 
ITM Călăraşi. 
La faza naţională a concursului „ŞTIU ŞI APLIC” ce a avut loc la Colegiul Naţional 
„Grigore Asachi” Iaşi în perioada 15-17 mai 2015, din judeţul Călăraşi au participat 
trei echipe de elevi de la liceul Tehnologic nr. 1 Fundulea, Liceul Teoretic „Mihai 
Eminescu” Călăraşi şi Colegiul Tehnic „Ştefan Bănulescu” Călăraşi, care au ocupat 
poziţii bune din 149 de echipe participante. 
NOTĂ: Acţiunea a fost prezentată şi în mass-media locală, iar articolele întocmite, 
privitor la modul de desfăşurare al campaniei naţionale au apărut pe site-ul ITM 
Călăraşi şi pe Facebook  ITM Călăraşi. 
 
2. Campanie naţională de verificare a respectării prevederilor legale privind 
securitatea şi sănătatea în muncă la desfăşurarea activităţilor cu articole 
pirotehnice 
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În perioada 02.11.2015 - 08.01.2016, s-a desfăşurat campania naţională de 
verificare a legalităţii comercializării articolelor pirotehnice, acţiune care a fost 
motivată de unele evenimente grave petrecute în anii anteriori în tară şi 
străinătate care s-au soldat cu explozii şi incendii de mari proporţii la depozite de 
articole pirotehnice, ce au fost distruse în totalitate. Aceste evenimente au 
provocat mari pagube materiale şi chiar umane, repercusiunile făcându-se 
resimţite pe o suprafaţă considerabilă în  jurul acestor depozite. Un alt motiv care 
a dus la desfaşurarea aceastei acţiuni a fost faptul că, în perioada de sărbători se 
înregistreaza cazuri frecvente de vătămări corporale produse prin utilizarea 
articolelor pirotehnice de catre copii sub vârsta de 18 ani. La nivelul judeţului 
Călăraşi au fost controlaţi un număr de 10 agenţi economici şi nu au fost 
constatate deficienţe. 
În data de 18.12.2015 în Sala de Şedinţe a ITM Călăraşi a avut loc o întâlnire cu 
agenţi economici de pe raza judeţului Călăraşi care comercializează articole 
pirotehnice, unde au participat reprezentanţii a 9 societăţi comerciale.  A fost 
prezentat un material referitor la modul de respectare a prevederilor legale 
privind desfăşurarea activităţii cu articole pirotehnice. 
 
3. Campanie Naţională  privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă 
nedeclarată precum şi verificarea modului în care se respectă prevederile legale 
de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrătorii din cadrul unităţilor care au 
ca obiect de activitate: fabricarea produselor de brutărie şi a produselor 
făinoase şi comerţul cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi 
produselor zaharoase, în magazine 
 
În perioada 12-13.05.2015 s-a desfăşurat Campania Naţională privind identificarea 
şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată precum şi verificarea modului în 
care se respectă prevederile legale de securitate şi sănătate în muncă pentru 
lucrătorii din cadrul unităţilor care au ca obiect de activitate: fabricarea 
produselor de brutărie şi a produselor făinoase şi comerţul cu amănuntul al pâinii, 
produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine şi au fost controlate 
un număr de 20 societăţi comerciale, fiind constatate un număr de 40 
neconformităţi, pentru care au fost dispuse măsuri de rezolvare şi au fost aplicate 
40 sancţiuni contravenţionale. Dintre neconformităţile constatate menţionăm: 
-instrucţiuni de exploatare şi de securitate şi sănătate în muncă depăşite; 
- EIP cu uzură avansată; 
-marcajul căilor de acces şi de circulaţie era şters sau deteriorat; 
- semnalizarea de securitate din spaţiile de producţie era deteriorată; 
-planul privind asigurarea mentenanţei E.M. nu a fost actualizat; 
-fişa individuală de instruire nu era păstrată de conducătorul locului de muncă şi 
nu era însoţită de o copie a fişei de aptitune; 
-la nivelul unităţii nu s-a avut în vedere, permanent, acordarea obligatorie şi 
gratuită a materialele igienico-sanitare în condiţiile stabilite prin CIM. 
-conducerea societăţii nu a reînoit toate deciziile, acolo unde angajaţii 
nominalizaţi nu mai erau salariaţii firmei. 
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4. Campanie Naţională privind verificarea respectării prevederilor legale privind 
relaţiile de muncă şi securitatea şi sănătatea în muncă în unităţile care au ca 
obiect de activitate cod CAEN – Activităţi de asistenţă spitalicească 
 
Începând cu data de 08.12.2015 s-a desfăşurat Campania Naţională privind 
verificarea respectării prevederilor legale privind relaţiile de muncă şi securitatea 
şi sănătatea în muncă în unităţile care au ca obiect de activitate cod CAEN – 8610 
Activităţi de asistenţă spitalicească şi au fost controlate un număr de 8 unităţi 
spitaliceşti (Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi, Spitalul de Psihiatrie Săpunari, 
Spitalul orăşenesc Lehliu Gară, Spitalul Municipal Olteniţa, Spitalul de 
Pneumoftiziologie Călăraşi, etc.), fiind constatate un număr de 50 neconformităţi, 
pentru care au fost dispuse măsuri de rezolvare şi au fost aplicate 50 sancţiuni 
contravenţionale. Dintre măsurile dispuse menţionăm: 
-angajatorul va organiza activitatea de prevenire şi protecţie corespunzător 
prevederilor legale; 
-angajatorul va asigura revizuirea evaluării riscurilor conform prevederilor legale; 
-angajatorul va asigura revizuirea (actualizarea), monitorizarea şi îndeplinirea 
planului de prevenire şi protecţie, care va cuprinde cel puţin informaţiile 
prevazute în anexa nr. 7 a HG 1425/2006 cu modificările şi actualizările ulterioare. 
În urma analizei măsurilor prevazute în planul de preve;.  
-angajatorul va asigura stabilirea, pentru lucrători, prin fişa postului, a atribuţiilor 
şi răspunderilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, 
corespunzător funcţiilor exercitate; 
-angajatorul va asigura elaborarea de instrucţiuni proprii/proceduri pentru de 
lucru si s.s.m. pentru toate meseriile/activităţile din unitate  pentru completarea 
şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama 
de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă din cadrul unităţii; 
-angajatorul va asigura cunoaşterea, însuşirea şi modul de aplicare de către 
lucrători a instrucţiunilor/procedurilor de lucru si s.s.m.; 
-angajatorul va asigura identificarea şi evidenţa locurilor cu risc ridicat şi specific; 
-ngajatorul va asigura dispozitive corespunzătoare de reţinere şi/sau de evacuare 
amplasate în apropierea surselor care prezintă pericole datorate degajărilor de 
gaze, vapori sau lichide. 
-angajatorul va asigura toate categoriile de echipament individual de protecţie 
necesar desfăşurării în condiţii de securitate a activităţilor din unitate şi va 
verifica folosirea corespunzătoare a acestuia; 
-angajatorul va asigura inscripţionarea corespunzătoare a conductelor prin care 
circulă fluide tehnologice, respectiv va asigura completarea protecţiei împotriva 
atingerii accidentale a conductelor prin care circulă agenţi termici; 
-angajatorul va asigura evidenţa parametrilor de funcţionare ai echipamentelor de 
munca cu regim special - cazanele aflate sub incidenţa prevederilor ISCIR; 
-angajatorul va asigura efectuarea tuturor lucrărilor de consolidare a clădirilor 
astfel încât acestea să aibe structura şi rezistenţa corespunzătoare naturii utilizării 
lor; 
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-angajatorul va asigura organizarea, corespunzătoare, a comitetului de securitate 
şi sănătate în muncă şi va asigura elaborarea regulamentului de funcţionare al 
acestuia; 
-angajatorul va organiza, corespunzător, activitatea de instruire a lucrătorilor 
precum şi pe cea de verificare a modului în care se face instruirea; 
-se vor asigura semnalizările de securitate şi sănătate în muncă, conforme cu 
prevederile HG 971/2006. 
Campania Naţională va continua şi în luna ianuarie 2016. 
 
5. Campanie Naţională privind respectarea de către angajatori a prevederilor 
Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de  zilieri şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia în 
domeniile prevăzute la art. 11 şi a prevederilor legale privind prevenirea şi 
combaterea exploatării copiilor/tinerilor prin muncă în aceste domenii 
 
În cadrul controalelor efectuate din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în 
muncă au fost urmărite următoarele aspecte: 
-modul în care se asigură securitatea şi sănătatea în muncă a zilierilor; 
-instruirea zilierilor înainte de începerea activităţii şi/sau la schimbarea locului de 
muncă, cu privire la pericolele la care pot fi expuşi şi la măsurile de prevenire şi 
protecţie pe care trebuie să le respecte; 
-modul în care s-a solicitat zilierilor asumarea pe propria răspundere, prin 
semnătură, că starea sănătăţii le permite desfăşurarea activităţilor repartizate de 
beneficiar; 
-punera la dispoziţia zilierilor a echipamentelor de muncă adecavte, care nu 
creează un pericol pentru securitatea şi sănătatea acestora; 
-asigurarea, în mod gratuit, a echipamentelor individuale de protecţie adecvate 
activităţii desfăşurate de zilieri, etc. 
Au fost controlate un număr de 21 societăţi comerciale care utilizau în activitatea 
curentă şi zilieri, fiind constatate un număr de 14 neconformităţi, pentru care au 
fost dispuse măsuri de rezolvare şi au fost aplicate 14 sancţiuni contravenţionale. 
Dintre măsurile dispuse menţionăm: 
-instrucţiunile proprii vor fi prevăzute cu pericolele la care poate fi expus zilierul 
precum  şi măsurile de prevenire, în activitatea desfăşurată; 
-în cadrul instruirii zilnice a lucrătorilor zilieri vor fi prelucrate intrucţiuni proprii 
de securitate şi sănătate în muncă corespunzătoare tuturor activităţilor 
desfăşurate; 
-conducerea societăţii va lua măsuri pentru întocmirea unui normativ intern de 
acordare a echipamentului individual de protecţie, care să specifice riscurile de 
accidentare pentru care este folosit şi sortimentele de EIP acordate; 
-dotarea zilierului cu EIP va fi confirmată prin semnatura acestuia într-un 
document. 
 
6. Campania Naţională privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă 
nedeclarată şi verificarea respectării prevederilor legale de securitate şi 
sănătate in muncă în cadrul unităţilor care au ca obiect de activitate activităţi şi 
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servicii de alimentaţie publică (restaurante, baruri, cafenele, cluburi de 
noapte). 
 
În perioada 9-27.11.2015 s-a desfăşurat Campania Naţională privind identificarea şi 
combaterea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea respectării prevederilor 
legale de securitate şi sănătate in muncă în cadrul unităţilor care au ca obiect de 
activitate activităţi şi servicii de alimentaţie publică (restaurante, baruri, 
cafenele, cluburi de noapte) şi au fost controlate un număr de 46 societăţi 
comerciale, fiind constatate un număr de 79 neconformităţi, pentru care au fost 
dispuse măsuri de rezolvare şi au fost aplicate 79 sancţiuni contravenţionale, din 
care 4 amenzi în valoare de 20000 lei. Dintre neconformităţile constatate 
menţionăm: 
-nu au fost luate toate măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, 
stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor; 
-nu au fost luate toate măsurile necesare pentru ca lucrătorii să dispună de 
informaţii adecvate privind utilizarea echipamentelor de muncă; 
-substanţele chimice utilizate la curăţenie nu erau etichetate corespunzător; 
-nu s-a stabilit prin fişa postului atribuţiile şi responsabilităţile pe linie de 
securitate a muncii; 
-lipsă semnalizare luminoasă la ieşirile în caz de urgenţă; 
-nu se respectă periodicitatea examenului medical al lucrătorilor; 
-nu toate părţile echipamentului de munca expuse unor temperaturi înalte sau 
foarte scăzute, sunt protejate impotriva riscurilor de contact sau de apropiere a 
lucrătorilor de ele; 
-s-a depăşit periodicitatea verificării mijloacele şi echipamentele electrice de 
protecţie; 
-defecţiuni ale sistemelor de ventilaţie; 
-tematica privind instruirea periodică pentru ospătar nu lua în considerare toate 
riscurile specifice activităţilor desfăşurate la locul de muncă; 
-lucrătorii sunt neinstruiţi privind securitatea şi sănătatea în muncă; 
-suprafeţele interioare prezintă denivelări existând riscul de cădere prin 
împiedicare; 
-elementele de protecţie ale EM nu sunt bine prinse, existând riscul ca acestea să 
se desprindă şi să îi accidenteze pe lucrătorii. 
În perioada 9-21.11.2015, în baza Ordinului nr. 254/05.11.2015 al Prefectului 
judeţului Călăraşi au fost desfăşurate acţiuni împreună cu reprezentanţi ai 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi, ai 
Inspectoratului de Poliţie al judeţului Călăraşi şi ai Inspectoratului de Jandarmi ai 
judeţului Călăraşi. 
 
VII.3. CAMPANII NAŢIONALE ÎN DOMENIUL SUPRAVEGHERII PIEŢEI 
 
1. Campanie naţională de supravegherea pieţei produselor industriale din 
domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform programului sectorial 
pentru anul 2015, coordonat de către Comisia Europeană. 
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În cursul anului 2015, ITM Călăraşi a efectuat un număr de 38 controale în domeniul 
supravegherii pieţei, identificând 321 produse, în societăţi care comercializează 
produse din domeniile reglementate.  
 
VII.4. ACŢIUNI ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ 
 
1. Acţiune privind verificarea modului de respectare a cerinţelor minime de  
securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor  

 

În perioada ianuarie – noiembrie 2015 s-a desfăşurat „Acţiunea de verificare a 
modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şl sănătate în muncă la 
lucrările din domeniul construcţiilor”, iar obiectivul specific al acţiunii îl 
constituie verificarea respectării, de către angajatorii din construcţii, a cerinţelor 
legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la şantierele temporare şi 
mobile în care se desfăşoară: 

► lucrările de săpături; 

► lucrările de termoizolaţii. 

Campania de control s-a desfăşurat în 2 etape: una de instruire şi una de control la 
angajatorii din domeniul construcţiilor, în perioada februarie-noiembrie 2015. 
În data de 27.03.2015, orele 10.00, în sala de şedinţe a ITM Călăraşi a avut loc o 
întâlnire cu unităţi din domeniul construcţiilor, prezenţi fiind 16 agenţi economici, 
unde au fost prezentate următoarele materiale: 
-rezultatele controalelor efectuate în anul 2014, neconformităţile constatate şi 
sancţiunile contravenţionale aplicate; 
-metodologia acţiunii de control în domeniul construcţiilor care se va desfăşura în 
anul 2015; 
-prezentarea unor evenimente produse pe şantiere; 
-documentele care trebuie să fie prezentate inspectorilor de muncă la controalele 
efectuate pe un şantier de construcţii. 
O altă întâlnire cu agenţi economici din domeniul construcţiilor a avut loc în data 
de 15.05.2015, orele 10.00 la sala de şedinţe a ITM Călăraşi, la care au participat 
un număr de 18 persoane.  
Au fost controlate un număr de 107 societăţi comerciale, au fost constatate 145 
deficienţe pentru care au fost dispuse măsuri de rezolvare, cu termene precise, au 
fost aplicate 145 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 53000 lei şi a fost oprit 
un echipament de muncă. Dintre măsurile dispuse menţionăm: 
-angajatorul va sprijini corespunzător toate lucrările de săpătură pentru fundaţii 
din şantier;  
-angajatorul va folosi toate mijloacele de protecţie specifice pentru  instalaţiile 
electrice exterioare din şantier; 
-angajatorul va marca şi semnaliza cu toate dispozitivele zona exterioară a 
şantierului; 
-societatea va prezenta planul de securitate şi sănătate al şantierului avizat; 
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-angajatorul va semnaliza şi împrejmui zonele cu acces limitat din şantier; 
-angajatorul va completa EIP-ul, conform normativului intern şi va urmări gradul de 
uzură al acestuia; 
-societatea va completa planul de SSM în funcţie de evoluţia lucrărilor din şantier; 
-societatea va menţine toate căile/zonele de acces şi manipulare al 
materialelor/EM în siguranţa; 
-angajatorul va numi prin decizie lucrătorul/lucrătorii care acordă primul ajutor; 
-angajatorul va marca şi semnaliza corespunzător zona de lucru; 
-angajatorul va urmări purtarea EIP-lui în integralitatea sa; 
-angajatorul va completa fişa de post cu atribuţiuni şi responsabilităţi SSM conform 
funcţiei exercitate; 
-se vor dota EM cu dispozitive de avertizare şi semnalizare necesare asigurării 
securităţii lucrătorilor, uşor de perceput şi înteles; 
-asigurarea exploatării fără pericole a recipientelor-butelii cu gaze comprimate sau 
lichefiate, a instalaţiilor mecanice sub presiune şi a celor de ridicat, a conductelor 
prin care circulă fluide sub presiune şi a altor asemenea echipamente de muncă; 
-tematicile cu conţinutul instruirii periodice, se vor revizui în concordanţă cu 
activităţile desfăşurate de societate şi care vor fi aprobate de angajator; 
-efectuarea instruirii pe fişa colectivă pentru lucrătorii subantrepenorilor; 
-zonele periculoase în care există riscul căderii lucrătorilor sau a obiectelor, vor fi 
prevazute cu dispozitive care sa evite pătrunderea lucrătorilor neautorizaţi şi vor fi 
marcate clar; 
-se vor asigura semnalizările de securitate şi sănătate în muncă, conforme cu 
prevederile HG 971/2006; 
-în funcţie de complexitatea schelei alese, se va elabora un plan de montare, de 
utilizare şi de demontare care trebuie să fie întocmit de către o persoană 
competentă; 
-societatea va fixa şi monta mâna curentă la scara de lemn; 
-schelele vor fi fixate cu toate elementele de siguranţă în funcţie de tipul 
schelei/terenului pe care este amplasată. 
NOTĂ: Acţiunea a fost prezentată şi în mass-media locală, iar articolele întocmite, 
privitor la modul de desfăşurare al acţiunii au apărut pe site-ul ITM Călăraşi şi pe 
Facebook  ITM Călăraşi. 
 
2. Acţiune de control privind verificarea respectării prevederilor legale 
referitoare la expunerea lucrătorilor la agenţi chimici la locul de muncă, ţinând 
cont de modificările legislative în domeniu (Regulamentul REACH şi CLP) 
 
În perioada 14-15.05.2015 la ITM Braşov s-a desfăşurat instruirea inspectorilor din 
Grupurile locale REACH în cadrul Acţiunii privind verificarea respectării 
prevederilor legale referitoare la expunerea lucrătorilor la agenţi chimici la locul 
de muncă, ţinând cont de modificările legislative în domeniu (Regulamentele 
REACH şi CLP). Inspectorii de muncă au fost instruiţi vizavi de modul de punere în 
aplicare a Regulamentelor REACH şi CLP în unităţile care deţin, utilizează şi 
comercializează substanţe periculoase.  
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În data de 19.06.2015 în Sala de Şedinţe a ITM Călăraşi a avut loc o întâlnire privind 
informarea şi conştientizarea agenţilor economici privind modificările legislative 
apărute în domeniul substanţelor chimice, la care au participat un număr de 19 
agenţi economici care desfăşoară activitate pe raza judeţului Călăraşi.  
Acţiunea de control s-a desfăşurat în semestrul II 2015.  
În perioada 01.07 – 04.12.2015 s-au efectuat controale la 17 agenţi economici care 
deţin, manipulează, comercializează şi utilizează substanţe periculoase, fiind 
constatate un număr de 7 neconformităţi pentru care au fost dispuse măsuri de 
rezolvare a acestora. Au fost aplicate un număr de 7 sancţiuni contravenţionale, 
constând în avertismente şi amenzi în valoare de 5000 lei. 
Cu ocazia controalelor efectuate de către inspectorii de muncă din cadrul ITM 
Călăraşi, agenţii economici au fost informaţi asupra modificărilor legislative 
apărute în domeniul substanţelor periculoase, asupra modului de utilizare în 
condiţii de siguranţă a acestora şi a măsurilor care trebuie luate pentru evitarea 
producerii de accidente de muncă şi/sau îmbolnăviri profesionale. 
NOTĂ: Acţiunea a fost prezentată şi în mass-media locală, iar articolele întocmite, 
privitor la modul de desfăşurare al acţiunii au apărut pe site-ul ITM Călăraşi şi pe 
Facebook  ITM Călăraşi. 
 
3. Acţiune privind verificarea modului în care se respectă prevederile legale în 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în cadrul unităţilor care au ca obiect 
de activitate întreţinerea şi repararea autovehiculelor cod CAEN 4520 
 
În perioada martie – noiembrie 2015, în cadrul acţiunii de verificare a modului în 
care se respectă prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la 
unităţile care au ca obiect de activitate întreţinerea şi repararea  autovehiculelor, 
cod CAEN 4520, au fost efectuate un număr de 57 de controale. Au fost constatate 
un număr de 100 de neconformităţi, pentru care au fost dispuse măsuri de 
remediere cu termene precise de rezolvare. Au fost aplicate un număr de 99 
sancţiuni contravenţionale în valoare de 15 000 lei. Dintre măsurile dispuse 
menţionăm: 
- se vor completa instrucţiunile proprii de securitate a muncii, astfel încât sa 
acopere toate activităţile desfăşurate de unitate (ex. utilizare elevator, utilizare 
compresor, utilizare substanţe periculoase pentru degresarea pieselor, utilizare 
echipamente pentru suspendarea şi asigurarea contra deplasărilor a 
autovehiculelor în timpul reparaţiilor, etc.); 
-se va completa nr. panourilor de semnalizare; 
-vor fi identificate toate locurile de muncă cu risc ridicat şi specific şi se vor lua 
măsurile pentru protecţia lucrătorilor; 
-la nivelul unităţii vor fi asigurate materialele necesare informării şi instruirii 
lucrătorilor; 
-se va reface planul de prevenire şi protecţie astfel încât riscurile de accidentare si 
măsurile de prevenire cuprinse în acesta să coincidă cu cele din evaluarea 
riscurilor; 
-unitatea va lua măsura instruirii pe fişa colectivă a elevilor practicanţi; 
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-se vor întocmi teste pentru verificarea cunoştinţelor în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă; 
-unitatea va lua măsura obligativităţii purtării echipamentului individual de 
protecţie de către toţi lucrătorii (în special încălţăminte de protecţie); 
-unitatea va lua măsura acoperirii canalului de revizie din atelierul de reparaţii 
auto, pentru protecţia lucrătorilor împotriva căderii în gol; 
-refacerea marcajului căilor de acces în atelierul de reparaţii auto. 
NOTĂ: Acţiunea a fost prezentată şi în mass-media locală, iar articolele întocmite, 
privitor la modul de desfăşurare al acţiunii au apărut pe site-ul ITM Călăraşi şi pe 
Facebook  ITM Călăraşi. 
 
4. Acţiune de control privind respectarea prevederilor de securitate şi sănătate 
în muncă în domeniile silvicultură şi exploatare forestieră 
 
Acţiunea  a fost rezolvată prin efectuarea de controale la unităţi care desfăşoară 
activităţi de silvicultură şi exploatare forestieră, fiind controlate un număr de 7 
societăţi comerciale, au fost constatate 13 neconformităţi pentru care au fost 
dipsuse măsuri cu termene precise de rezolvare. Dintre măsurile dispuse 
menţionăm: 
-conducerea societăţii va lua măsuri pentru revigorarea activităţii comitetului de 
securitate şi sănătate în muncă la nivelul fiecărei subunităţi şi intrunirea periodică 
a acestuia conform legislaţiei în vigoare; 
-la nivelul societăţii printr-o instruire suplimentară se va asigura cunoaşterea şi 
aplicarea de către toţi angajaţii a măsurilor de securitate şi sănătate în muncă din 
planul de prevenire şi protecţie stabilit pe anul in curs; 
-se va lua măsura refacerii evaluării riscurilor de accidentare la nivelul societăţii; 
-conducerea societatii va reface planul privind acordarea primului ajutor, 
stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor cu nominalizarea persoanelor 
răspunzătoare; 
-se va intocmi o listă internă de acordare a materialelor igienico-sanitare, pe 
sortimente şi cantităţi lunare şi locurile de muncă sau activităţile beneficiare ale 
acestora; 
-conducerea societatii va lua măsura aprovizionării cu panouri şi afişe pentru 
semnalizarea corespunzătoare a parchetelor de exploatare forestieră; 
-conducerea societatii va reface marcajele călor de acces si de circulatie 
interioarădin depozitul cu lemne de foc şi va întreţine corespunzător căile de 
circulaţie interioare. 
 
5. Verificarea modului în care sunt aplicate şi respectate cerinţele minime de 
securitate şi sănătate în muncă pentru utilizarea în muncă de către lucrători a 
echipamentelor de muncă în activităţile din agricultură şi industria alimentară 
 
În cursul trimestrului II s-a desfăşurat prima etapă a acţiunii privind verificarea 
modului în care sunt aplicate şi respectate cerinţele minime de securitate şi 
sănătate în muncă pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor 
de muncă în activităţile din agricultură şi industria alimentară.  
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La nivelul ITM Călăraşi au avut loc două întâlniri privind informarea şi 
conştientizarea angajatorilor din domeniul agricol la care au participat un număr 
de 27 agenţi economici. Cu această ocazie au fost prezentate materiale referitoare 
la neconformităţile depistate în urma controalelor efectuate pe teren şi a 
verificării documentaţiei în domeniul SSM, a fost prezentată metodologia privind 
acţiunea de control care se desfăşoară în trimestrul II şi IV 2015. 
Au fost controlate un număr de 46 societăţi comerciale, fiind constatate 98 de 
conformităţi şi au fost aplicate un număr de 95 sancţiuni contravenţionale în 
valoare de 38000 lei. Dintre neconformităţile constatate menţionăm: 
-executarea lucrării de demolare a unei clădiri din cadrul unei ferme agricole fără 
documentaţie tehnică în domeniul SSM; 
-folosirea de zilieri la activitatea de demolare a unei clădiri din cadrul unei ferme 
vegetale; 
-instruirea necorespunzătoare a zilierilor; 
-neconcordanţă între evaluarea riscurilor şi planul de prevenire şi protecţie ; 
-normativul intern de acordare a EIP nu acoperă riscurile de accidentare; 
-spaţiul destinat cabinetului medical nu este dotat corespunzător; 
-instrucţiuni de exploatare şi de SSM depăşite; 
-marcajul căilor de acces şi de circulaţie este şters sau deteriorat; 
-semnalizarea de securitate din spaţiile de producţie este deteriorată; 
-planul privind asigurarea mentenanţei E.M. nu a fost actualizat. 
-unele dintre sortimentele de EIP necesare pentru activităţi cu produse de 
protecţia plantelor, deţinute, prezintă un grad de uzură avansat (mănuşi, cizme de 
protecţie, mască de protecţie) ; 
-în cadrul magaziei pentru depozitarea produselor de protecţia plantelor nu este 
amenajat spaţiu separat pentru depozitarea produselor foarte toxice şi toxice; 
-polizorul din atelierul de reparaţii nu este prevazut cu gratar din lemn sau covor 
electroizolant; 
-tematica pentru locul de munca şi periodică nu sunt întocmite pe meserii/loc de 
muncă; 
-tematica de instruire introductiv generală face referire la art.37) si 38) din Legea 
nr. 319/2006; 
-nu este asigurată ordinea în sala pentru servit masa şi vestiar; 
-registrul pentru evidenţa mişcării produselor de protecţia plantelor nu este 
numerotat şi sigilat de către Unitatea fitosanitară judeţeană; 
-ventilaţia magaziei de depozitare a produselor de protecţia plantelor este 
necorespunzătoare; 
-nu a fost reactualizată decizia de numire a persoanelor desemnate pentru 
acordarea primului ajutor; 
-persoanele desemnate pentru acordarea ptrimului ajutor nu sunt instruite în acest 
sens; 
-fişele individuale de instruire nu sunt prevazute cu traseul şi durata deplasării; 
-nu a fost refacutăa semnalizarea de securitate şi nu sunt afişate la toate locurile 
de muncă instrucţiunile de exploatare. 
-nu a fost prelucrat sub semnatură Manualul operatorului pentru un EM din import. 
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În cursul trim. IV, în perioada 01.10-30.11.2015 s-a desfăşurat etapa de verificare a 
modului de îndeplinire a măsurilor dispuse în prima etapă a campaniei şi s-a ajuns 
la concluzia că au fost îndeplinite măsurile dispuse de către inspectorii de muncă. 
NOTĂ: Acţiunea a fost prezentată şi în mass-media locală, iar articolele întocmite, 
privitor la modul de desfăşurare al acţiunii au apărut pe site-ul ITM Călăraşi şi pe 
Facebook  ITM Călăraşi. 
 
6. Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din 
întreprinderi mijlocii (50 - 249 lucrători) 
 
În perioada 01.01 – 27.02.2015 au fost selectate întreprinderile mijlocii şi mici 
active din judeţul Călăraşi care au fost cuprinse în acţiunea de monitorizare, din 
baza de date a ITM Călăraşi. 
În perioada 01.03 – 13.03.2015 inspectorii de muncă din cadrul ITM Călăraşi au 
transmis Chestionarul privind respectarea cerinţelor minime generale de securitate 
şi sănătate în muncă la minim 10 întreprinderi mici şi mijlocii active din 
judeţ/inspector de muncă.  
Până la data de 15.05.2015, chestionarele completate de către angajatori au fost 
returnate la inspectoratul teritorial de muncă (termenul de returnare  fiind de 10 
zile din momentul primirii chestionarului menţionat transmis de către ITM Călăraşi) 
şi au fost centralizate. 
Până la data de 29.05.2015, inspectorii de muncă au analizat răspunsurile 
angajatorilor la Chestionarul privind respectarea cerinţelor minime generale de 
securitate şi sănătate în muncă şi în funcţie de rezultatul analizei, au fost stabilite 
întreprinderile mici şi mijlocii la care vor fi efectuate vizite de inspecţie. 
În judeţul Călăraşi s-au trimis chestionare la 97 întreprinderi mici şi mijlocii (37 
chestionare la întreprinderi mici şi 60 chestionare la întreprinderi mijlocii), 93 
returnând răspunsurile. Numărul total de lucrători din întreprinderile mici şi 
mijlocii care au transmis la ITM Călăraşi chestionarul completat este de 6153. 
Incepand cu 01.06.2015 se desfăşoară acţiunea de efectuare a controalelor la 
intreprinderile mici şi mijlocii care nu au transmis raspunsul la chestionar 
inspectoratului teritorial de munca şi controale de  verificare a informaţiilor 
transmise de angajatori, urmărindu-se o mai bună implementare a legislaţiei în 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 
Acolo unde se vor constata neconformităţi în aplicarea legislaţtiei de securitate şi 
sănătate în muncă se vor dispune măsurile necesare cu termene de remediere şi se 
vor aplica sancţiuni. 
Au fost controlate un număr de 26 întreprinderi mijlocii, fiind dispuse 85 
măsuri cu termene precise de rezolvare şi au fost aplicate 85 de sancţiuni 
contravenţionale, dintre care 1 amendă în valoare de 8000 lei. Numărul 
unităţilor mici controlate a fost de 47 fiind dispuse un număr de 82 măsuri şi 
au fost aplicate 62 sancţiuni contravenţionale, dintre care 2 amenzi în 
valoare de 6000 lei. 
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7. Acţiune de informare privind modul de abordare a procesului de evaluare a 
riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor (responsabilităţi, 
implementare, control, instruire, beneficii) 
 
Etapele din cadrul acţiunii de informare privind modul de abordare a procesului de 
evaluare a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor (responsabilităţi, 
implementare, control, instruire, beneficii) au fost rezolvate astfel: 
-numărul de inspectori de muncă  din cadrul ITM Călăraşi care au fost informaţi cu 
privire la Ghidul privind controlul modului de abordare a procesului de evaluare a 

riscurilor – 9; 

-numărul total de întâlniri trimestriale organizate de ITM Călăraşi având ca temă 
diseminarea Fişei orientative privind evaluarea riscurilor  - 2; 
-numărul de participanţi la întâlnirile trimestriale organizate de ITM Călăraşi având 
ca temă diseminarea Fişei orientative privind evaluarea riscurilor – 62; 
-numărul de Chestionare privind evaluarea riscurilor profesionale completate – 43. 
În datele de 25.09.2015 şi 30.10.2015 în Sala de Şedinţe a ITM Călăraşi au avut loc 2 
întâlniri privind modul de abordare a procesului de evaluare a riscurilor pentru 
securitatea şi sănătatea lucrătorilor. La aceste întâlniri au participat 
reprezentanţii a 62 de angajatori din microîntreprinderi şi întreprinderi mici. Au 
fost prezentate următoarele materiale: 
-obligaţia angajatorilor de a identifica şi evalua riscurile de accidentare şi/sau 
îmbolnăvire profesională, obligaţie cerută de directivele europene transpuse în 
legislaţia naţională, în cadrul procesului de aderare a României la Uniunea 
Europeană, prin Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 319/2006 actualizată; 
-necesitatea, prin beneficiile aduse afacerii, de a evalua riscurile de accidentare; 
-noţiuni despre elementele şi etapele procesului de evaluare a riscurilor. 
 
8. Ac ţiune privind îmbun ătăţirea st ării de securitate în munc ă a lucr ătorilor din 
întreprinder prin desf ăşurarea de activit ăţi de informare, con ştientizare, 
monitorizare şi control privind respectarea prevederilor legale r eferitoare la 
legisla ţia de securitate şi sănătate în munc ă 
 
În anul 2015 s-a continuat acţiunea începută în anul 2013 de monitorizare a 2 
întreprinderi de către inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Securitate şi 
Sănătate în Muncă (o întreprindere mijlocie şi una mare). Acţiunile de informare, 
conştientizare, monitorizare şi control a stării de securitate şi sănătate în muncă în 
vederea stabilirii acţiunilor ce urmează  sa fie întreprinse în întreprinderile mijlocii şi 
mari, care au în principal domenii de activitate cu riscuri specifice, identificate în 
Anexa nr. 5 la Normele de aplicare ale Legii nr. 319/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare s-au desfăşurat pe tot parcursul anului 2015, în mai multe 
etape.  
Etapa I – pregătirea acţiunii care a cuprins identificarea de către fiecare inspector de 
muncă a 2 întreprinderi (o întreprindere mare şi una mijlocie). Inspectorii de muncă 
din cadrul ITM Călăraşi au identificat 21 societăţi comerciale pentru activitatea de 
control. 
Etapa II – informarea şi prezentarea acţiunii angajatorilor din unităţile implicate. 
Fiecare inspector de muncă a transmis către unităţile identificate scrisoarea de 
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 intenţie privind  efectuarea controalelor care se vor efectua în etapa a III (stabilirea 
datelor de control, metoda de inspectie utilizată, etc.). 
Etapa III –controale de evaluare a stării de SSM (iniţială) – inspectorii de muncă au 
efectuat controale în cele 21 de unităţi selecţionate, folosind metoda de inspectie 
sistem. 
În urma controalelor efectuate la cele 21 de unităţi selecţionate, au fost constatate 
un număr de 80 neconformităţi şi au fost dispuse măsuri de remediere cu termene 
precise de rezolvare, fiind aplicate un număr de 79 sancţiuni contravenţionale în 
valoare de 60500 lei. Dintre măsurile dispuse amintim: 
-angajatorul va reactualiza planul de prevenire şi protecţie corespunzător factorilor 
de risc evaluaţi pentru anul 2015; 
-angajatorul va reface instrucţiunile proprii de prevenire şi protecţie separat pentru 
lucrători respectiv pentru conducătorii locurilor de muncă; 
-angajatorul va stabili reguli pentru persoanele aflate în întreprindere/unitate cu 
permisiunea angajatorului; 
-angajatorul va lua măsuri pentru evaluarea EIP -ul şi întocmirea unui normativ intern 
de acordare a acestuia în mod corespunzător; 
-angajatorul va elabora instrucţiuni de oprire a lucrului şi de părăsire a zonei în caz 
de pericol grav şi iminent; 
-angajatorul va asigura funcţionarea permanentă şi corectă a AMC-urilor şi 
instalaţiilor de captare, reţinere şi neutralizare a substanţelor nocive; 
-angajatorul va lua măsuri pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la 
toate locurile de muncă; 
-angajatorul va lua măsuri pentru asigurarea, marcarea şi întreţinerea căilor de acces 
şi de circulaţie; 
-angajatorul va asigura funcţionarea corespunzătoare a Comitetului de Securitate şi 
Sănătate în Muncă; 
-se va dota corespunzător cabinetul medical; 
-se va realiza ordine şi curăţenie la vestiare şi spaţiul pentru servit masa; 
-se vor dota EM cu dispozitive de avertizare şi semnalizare necesare asigurării 
securităţii lucrătorilor, uşor de perceput şi înţeles; 
-asigurarea exploatării fără pericole a recipientelor-butelii cu gaze comprimate sau 
lichefiate, a instalaţiilor mecanice sub presiune şi a celor de ridicat, a conductelor 
prin care circula fluide sub presiune şi a altor asemenea echipamente de muncă; 
-se va reface şi aduce la zi planul de revizii şi reparaţii periodice a echipamentelor de 
muncă. 
Etapa IV –controale de verificare măsuri dispuse. Au fost efectuate controale în 20 
unităţi (una dintre întreprinderi şi-a încetat activitatea), iar inspectorii de muncă au 
verificat modul în care angajatorii au realizat măsurile dispuse cu ocazia controalelor 
pentru evaluarea stării de SSM. 
Etapa V –controale de evaluare a stării de SSM (finală) – au fost promovate aspetele 
pozitive evidenţiate pe parcursul derulării acţiunii, prin întâlnirile dintre inspectorii de 
muncă cu angajatorii/reprezentanţii acestora, lucrătorii desemnaţi în domeniul SSM, 
conducătorii locurilor de muncă, reprezentanţii lucrătorilor, reprezentanţii serviciilor 
interne sau externe de prevenire şi protecţie. Au fost incheiate procese verbale ale 
întâlnirilor în care au fost consemnate subiectele dezbătute şi participanţii la întâlnire. 
Etapa VI – Raportare finală – la  nivelul ITM Călăraşi s-a întocmit un raport în care a 
fost consemnată îmbunătăţirea stării de securitate şi sănătate în muncă în unităţile 
controlate de către inspectorii de muncă, iar o societate comercială - SC SAINT 
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 GOBAIN GLASS ROMÂNIA SRL Călăraşi a fost propusă pentru a fi promovată ca 
exemplu de bune practici pentru anul 2016. 
 
9. Acţiune de control privind respectarea prevederilor de securitate şi sănătate 
în muncă în unităţile care au ca domeniu de activittae fabricarea produselor de 
morărit, cod CAEN 1061 
 
La nivelul judeţului Călăraşi au fost identificate 8 societăţi comerciale care au ca 
activitate fabricarea produselor de morărit, iar metoda de control folosită este tip 
inspecţie sistem şi cuprinde următoarele etape: 
-etapa I - informarea şi prezentarea acţiunii angajatorilor din unităţile implicate. 
Fiecare inspector de muncă a transmis către unităţile identificate scrisoarea de 
intenţie privind  efectuarea controalelor care se vor efectua în etapa a II 
(stabilirea datelor de control, metoda de inspectie utilizată, etc.). 
- etapa II - controale de evaluare a stării de SSM – inspectorii de muncă au efectuat 
controale în cele 8 de unităţi selecţionate, folosind metoda de inspectie sistem. 
În urma controalelor efectuate la cele 8 unităţi selecţionate, au fost constatate un 
număr de 19 neconformităţi şi au fost dispuse măsuri de remediere cu termene 
precise de rezolvare, fiind aplicate un număr de 19 sancţiuni contravenţionale. 
Dintre măsurile dispuse amintim: 
-instalaţiile sau locurile unde se exploatează echipamente electrice vor fi dotate 
cu mijloace de protectie specifice; 
-înlocuirea materialelor igienico - sanitare cu termen de valabilitate expirat, la 
trusa medicala de prim ajutor; 
-angajatorul va lua măsuri pentru refacerea instrucţiunilor proprii de securitate a 
muncii, separat pentru lucrători faţă de cele pentru conducătorii locurilor de 
muncă; 
-angajatorul va lua măsuri pentru instruirea lucrătorilor nominalizaţi pentru 
acordarea primului ajutor medical; 
-angajatorul va elabora reguli de ssm pentru vizitatori/persoane aflate în unitate 
cu permisiunea angajatorului; 
-conducerea societăţii va lua toate măsurile privind actualizarea unui document 
privind protecţia împotriva exploziilor; 
-conducerea societăţii va întocmi o listă internă privind acordarea sortimentelor de 
materiale igienico-sanitare, cantităţile lunare acordate şi locurile de muncă 
beneficiare; 
-tablourile electrice vor fi prevazute cu gratar din lemn sau covor electroizolant; 
-toate transmisiile cu curele vor fi protejate; 
-clădirea morii cu faina va fi prevazută cu paratraznet, conform instrucţiunilor din 
cartea tehnică a morii de faină; 
-se vor finaliza vestiarul şi grupul sanitar; 
-încăperea în care se afla moara de faină va fi prevazută şi cu instalaţie de 
ventilaţie. 
-etapa III - controale de verificare măsuri dispuse se va desfăşura la începutul anului 
2016. 
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VII. 5. ACŢIUNI SECTORIALE 

 
1. Informarea şi conştientizarea angajatorilor din cadrul administraţiei publice 
privind modul în care sunt respectate prevederile legale din domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă 

 

Măsura a fost rezolvată prin efectuarea de controale privind respectarea legislaţiei 
în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la unităţile din cadrul administraţiei 
publice, fiind controlate un număr de 30 unităţi, iar pentru deficienţele constatate 
au fost dispuse măsuri de remediere cu termene precise de rezolvare. Dintre 
măsurile dispuse menţionăm: 
-angajatorul va asigura elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea 
şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, inclusiv pentru 
beneficiarii Legii 416/2001, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi  
locurilor de muncă aflate în responsabilitatea sa; 
-angajatorul va actualiza planul de prevenire şi protecţie pe anul 2015 pentru 
toate activităţile; 
-angajatorul va întocmi lista de dotare cu EIP a lucrătorilor corespunzător riscurilor 
determinate cu ajutorul fişei de evaluare a riscurilor; 
-angajatorul va asigura formarea, prin cursuri de specialitate, a lucrătorului 
desemnat în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 
-angajatorul va reevalua riscurile de accidentare ţinând cont de activităţile ce se 
desfăşoară în unitate, de riscurile specifice activităţilor; 
-angajatorul va nominaliza şi instrui personalul care va acorda primul ajutor 
medical în caz de accident şi va elabora procedura de intervenţie în caz de pericol 
grav şi iminent de accidentare; 
-angajatorul va asigura instruirea personalului care acorda primul ajutor medical, 
evacuarea lucratorilor, anunţarea instituţiilor specializate; 
-angajatorul va lua măsuri pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare la 
exploatarea instalaţiilor şi a echipamentelor electrice, precum şi pentru 
prevenirea efectelor electricităţii statice şi ale descarcărilor atmosferice; 
-angajatorul va organiza activitatea de instruire periodică astfel încât aceasta să 
se efectueze de către conducătorul locului de muncă; 
-angajatorul va organiza şi asigura funcţionarea CSSM-ului conform prevederilor 
legale; 
-angajatorul va efectua, în mod corespunzator, instruirea persoanelor beneficiare 
ale Legii 416/2001. 
 
2. Verificarea modului în care angajatorii şi lucrătorii respectă prevederile 
legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă în activităţile de tăiere şi 
rindeluire a lemnului 
 
Măsura a fost rezolvată prin efectuarea de controale la unităţile care au ca profil 
de activitate tăierea şi rindeluire a lemnului. Au fost efectuate 8 controale fiind 
constatate 10 deficienţe, pentru care au fost dispuse măsuri de remediere, cu 
termene precise de rezolvare. Dintre măsurile dispuse amintim: 
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-completarea fişei de identificare a factorilor de risc pentru fiecare salariat şi loc 
de muncă; 
-dispozitivele de stingere a incendiilor vor fi semnalizate în mod corespunzător; 
-în timpul programului de lucru, temperatura din încăperile ce cuprind posturi de 
lucru trebuie să fie adecvată organismului uman, ţinându-se seama de metodele de 
lucru utilizate şi de cerinţele fizice impuse lucrătorilor; 
-căile şi ieşirile de urgenţă vor fi menţinute permanent libere şi amplasate astfel 
încât să conducă în mod cât mai direct posibil în aer liber; 
-unitatea va transmite la ITM Călăraşi lista cu echipamentele de muncă deţinute. 
 
3. Verificarea modului în care angajatorii şi lucr ătorii respect ă prevederile 
legale referitoare la securitatea şi sănătatea în munc ă în societ ăţile cu obiect 
de activitate recuperarea materialelor feroase şi neferoase  
 
Măsura a fost rezolvată prin efectuarea de controale la unităţile care au ca profil 
de activitate recuperarea materialelor feroase şi neferoase. Au fost efectuate 12 
controale fiind constatate 29 deficienţe, pentru care au fost dispuse măsuri de 
remediere, cu termene precise de rezolvareşi a au fost aplicate 29 sancţiuni 
contravenţionale în valoare de 7000 lei. Dintre măsurile dispuse amintim: 
-angajatorul va respecta obligaţia de a lua în considerare capacităţile lucrătorului 
în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă, atunci când îi incredinţează 
sarcini; 
-angajatorul va asigura parcarea autovehiculelor cu faţa către direcţia de mers 
spre ieşire, calea de circulaţie putând fi utilizată în orice moment fără dificultate; 
-se vor stabili prin fişa postului atribuţiile şi răspunderile în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă pentru toţi lucrătorii; 
-angajatorul va face dovada luării la cunoştinţă a lucrătorilor de prevederile 
cuprinse în planul de prevenire şi protecţie; 
-angajatorul nu a identificat toate zonele cu risc ridicat si specific şi nu a luat 
toate masurile pentru protectia lucratorilor; 
-angajatorul nu a stabilit prin decizie persoanele care se ocupă cu acordarea 
primului ajutor, evacuarea lucrătorilor şi stingerea incendiilor; 
-între SC LER SRL şi SC SAINT GOBAIN GLAS ROMÂNIA SRL se va reface contractul de 
prestări servicii unde vor fi stipulate clar obligaţiile fiecărei părţi în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă. 
 
4. Verificarea modului în care au fost autorizate meseriile şi profesiile 
prevăzute în legislaţia specifică 
 
Cu ocazia controalelor efectuate de către inspectorii de muncă din cadrul ITM 
Călăraşi a fost verificat şi dacă sunt, în termen, autorizate meseriile/profesiile 
prevăzute în legislaţia specifică (electrician, macaragiu, legător de sarcină, 
fochist, etc.). În acest sens au fost dispuse măsuri de finalizare a acestora (ex. SC 
MARTIFER CONSTRUCŢII SRL P.L. Călăraşi). 
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VII. 5. ALTE ACŢIUNI 
 
Articolele de presă întocmite de inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului 
Securitate şi Sănătate în Muncă au fost prezentate de inspectorul şef al ITM 
Călăraşi  la întâlnirile care au avut loc la  Prefectura Călăraşi  în cadrul Comisiei de 
Dialog Social şi Colegiului Prefectural. Aceleaşi articole au apărut şi în presa 
călărăşeană, având următoarele titluri: 
*ITM Călăraşi – verificări în service-urile auto; 
*ITM Călăraşi desfăşoară acţiuni de verificare în domeniul sănătăţii şi securităţii 
în muncă; 
*ITM Călăraşi a aplicat amenzi de 13000 lei în domeniul construcţiilor; 
*ITM desfăşoară acţiuni pentru îmbunătăţirea stării de securitate în muncă a 
lucrătorilor din întreprinderi mijlocii şi mici; 
*Activităţi ale ITM pentru îmbunătăţirea securităţii în muncă; 
*ITM Călăraşi desfăşoară acţiuni în domeniul  agriculturii şi al industriei 
alimentare; 
*Activităţi ale inspectorilor ITM Călăraşi, în apărarea securităţii şi sănătăţii în 
muncă; 
*Ziua Internaţională a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă va fi marcată astăzi la 
Călăraşi; 
*Ziua internaţională a securităţii şi sănătăţii în muncă, marcată de ITM Călăraşi; 
*ITM Călăraşi a organizat un simpozion dedicat Zilei Internaţionale a Securităţii 
şi Sănătăţii în Muncă 
*Sancţiuni pentru muncă la negru; 
*Inspectorii ITM au aplicat amenzi de peste 30000 pentru „munca la negru”; 
*Ziua internaţională a securităţii şi sănătăţii în muncă, la Călăraşi; 
*ITM Călăraşi – controale în panificaţie şi comerţ; 
*Campania Naţională „Valenţele culturale ale securiţăţii şi sănătăţii în muncă”, 
desfăşurată în şcolile călărăşene; 
*ITM Călăraşi – amenzi de sute de milioane după controale în service-urile auto; 
*Inspectorii ITM au aplicat amenzi de 15000 de lei în domeniul service-urilor 
auto;  
*”Ziua securităţii în muncă”, organizată de SC DONALAM SRL; 
*Amenzi în valoare de 48000 lei, aplicater de Inspectoratul Teritorial de Muncă 
în luna septembrie; 
*Personalul ITM Călăraşi a fost instruit în domeniul anticorupţiei; 
*ITM Călăraşi/Atenţie! Doctori, notari, avocaţi şi executori; 
*Simpozion cu tema „Stresul sub control” organizat de ITM Călăraşi 
*Simpozion despre riscurile şi stresul la locul de muncă, organizat de Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi; 
*Împreună pentru prevenirea riscurilor; 
*Inspectorii muncii călărăşeni, la simpozionul „Împreună pentru prevenirea 
riscurilor” 
*Inspectoratul Teritorial de Muncă a aplicat amenzi în valoare de 15000 de lei la 
service-urile auto 
*ITM Călăraşi – Amenzi pentru lucrătorii din agricultură şi industria alimentară; 
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*Munca „la negru” în baruri şi restaurante, sancţionată de inspectorii ITM 
Călăraşi; 
*ITM călăraşi a desfăşurat acţiunea privind verificarea respectării legii 
referitoare la expunerea lucrătorilor la agenţi chimici la locul de muncă; 
*Inspectorii ITM au depistat nereguli la piscinele şi bazinele din Călăraşi; 
*Solicitările de la Ambulanţă cresc, iar inspectorii ITM sunt cu ochii pe 
angajator; 
*Două societăţi comerciale au fost atenţionate cu privire la nerespectarea 
condiţiilor de muncă; 
*Angajatorii riscă sancţiuni grave dacă nu respectă prevederile legale în caz de 
caniculă; 
*Măsurile autorităţilor împotriva efectelor caniculei; 
 
1. În data de 29.04.2015, ora 10:30, Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului 
Călăraşi a organizat simpozionul cu tema „„ Împreună pentru crearea unei culturi 
de prevenire în SSM” , cu ocazia ZILEI INTERNAŢIONALE PENTRU SECURITATE ŞI 
SĂNĂTĂTE ÎN MUNCĂ.   
La simpozionul dedicat Zilei Internaţionale pentru Securitate şi sănătate în Muncă 
au participat 29 agenţi economici de pe raza judeţului Călăraşi, care desfăşoară 
activităţi în diferite domenii de activitate (transport rutier, confecţii textile, 
agricultură, metalurgie, comerţ, etc.). Au fost prezentate următoarele lucrări: 
*„Împreună pentru crearea unei culturi de prevenire în SSM” – prezentată de 
inspector de muncă Maria Rămulescu; 
*„Situaţia accidentelor de muncă 2005-2015” – prezentată de inspector de 
muncă Lenuţa Bombiţă; 
*„Cultura de prevenire în SSM prin VFL” – prezentată de inspector de muncă 
Ciprian Brezeanu. 
Comunicatul de presă transmis pentru promovarea Campaniei OIM a fost postat pe 
pe site-ul ITM Călăraşi  şi a apărut în presa călărăşeană într-o singură publicaţie: 
*OBSERVATOR DE CĂLĂRAŞI – cu titlul „Ziua Internaţională a Sănătăţii  şi 
Securităţii în Muncă va fi marcată astăzi la Călăraşi” 
După organizarea simpozionului, în presa călărăşeană  au apărut articole în trei 
publicaţii: 
*Media Călăraşi – Comunicat de presă ITM Călăraşi, publicat în data de 30.04.2015; 
*OBSERVATOR DE CĂLĂRAŞI – ITM Călăraşi a organizat un simpozion dedicat Zilei 
Internaţionale a Sănătăţii şi Securităţii în Muncă;  
*IMPACT - Ziua Internaţională a Sănătăţii şi Securităţii în Muncă, marcată de ITM 
Călăraşi, publicat în data de 01.05.2015. 
 
2. Propunerea iniţiată de conducerea ITM Călăraşi , încă din anul 2013 de a iniţia 
întâlniri cu serviciile externe s-a menţinut şi pe parcursul anului 2015. 
În semestrul I 2015 prima şedinţă de analiză şi sinteză a avut loc în data de 
31.05.2015 la care au participat 23 de reprezentanţi ai serviciilor externe de 
prevenire şi protecţie. Tema propusă pentru discuţie s-a referit la observaţiile care 
rezultă în urma verificării documentelor de securitate şi sănătate în muncă 
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întocmite de serviciile externe, material prezentat de inspector de muncă Lenuţa 
Bombiţă. 
3. În data de 13.11.2015, ora 09.00, la Sala de Şedinţe a Consiliului Judeţean 
Călăraşi, s-a desfăşurat simpozionul cu tema „Împreună pentru prevenirea 
riscurilor”, organizat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Călăraşi cu sprijinul Inspectoratului Teritorial de Muncă al judeţului 
Călăraşi. 
Au fost prezentate teme de larg interes şi anume: 
-„Integrarea actelor de rea – voinţă în procesul de evaluare a riscurilor de 
producere a accidentelor majore” – lucrare prezentată de conf. univ. dr. ing. 
Gabriel Bujor BĂBUŢ/ Conferenţiar la Departamentul „Inginerie Minieră, topografie 
şi construcţii din cadrul Universităţii din Petroşani. 
-„Riscurile psihosociale” – lucrare prezentată de către prof. univ. dr. ing. Roland 
Iosif MORARU/Prodecan al Facultăţii de Mine din cadrul Universităţii din Petroşani. 
La simpozion au participat un număr de 107 persoane reprezentând instituţii 
publice, servicii interne de prevenire şi protecţie din cadrul marilor agenţi 
economici de pe raza judeţului Călăraşi, servicii externe în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă, precum şi salariaţi din cadrul DGASPC Călăraşi. 
Au prezentat mesaje în legătură cu tema simpozionului: prefectul judeţului 
Călăraşi, domnul George Iacob, doamna Nicolae Doiniţa, director executiv DGASPC 
Călăraşi, inspectorul şef ITM Bucureşti,  domnul dr. ing. Constantin Bujor şi domnii 
Răzvan Ilie Meseşeanu şi Nicolae Dumitru, inspector şef, respectiv inspector şef 
adjunct SSM în cadrul ITM Călăraşi. 
4. În data de 15.10.2015, ora 10.00 în Sala de Şedinţe a ITM Călăraşi a avut loc o 
întâlnire de instruire anticorupţie a personalului din cadrul ITM Călăraşi iniţiată de 
conducerea inspectoratului şi realizată de către Direcţia Generală Anticorupţie – 
Serviciul Judeţean Anticorupţie Călăraşi. Din partea Direcţiei Generale 
Anticorupţie – Serviciul Judeţean Anticorupţie Călăraşi au participat: 
-comisar şef de poliţie Ciobanu Niculae; 
-inspector de poliţie Iurciuc Elena. 
Au fost prezentate materiale referitoare la: 
-Codul de Conduită profesională a funcţionarilor publici din cadrul Inspecţiei Muncii 
şi a inspectoratelor teritoriale de muncă; 
-modificările Codului Penal referitoare la infracţiunile de corupţie, care au intrat 
în vigoare începând cu data de 01.02.2014; 
-însemnătatea Avertizorului de corupţie. 
La această şedinţă de instruire anticorupţie au participat un număr de 34 salariaţi 
din cadrul ITM Călăraşi. 
Între reprezentanţii DGA-SAJ Călăraşi şi persoanele prezente din partea ITM s-a 
purtat un dialog activ cu multe întrebări punctuale la care s-a primit răspuns precis 
şi la obiect. 
5. În data de 30.10.2015, orele 11.00, în cadrul Săptămânii Europene pentru 
Securitate şi Sănătate în muncă 2015, Inspectoratul Teritorial de Muncă al 
judeţului Călăraşi a organizat un simpozion cu tema “Stresul sub Control”. 
Pentru promovarea gestionării stresului şi a riscurilor psihosociale la locul de 
muncă şi, prin aceasta, prevenirea efectelor negative semnificative pentru 
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lucrători şi angajatori au fost prezentate în cadrul simpozionului următoarele 
teme: 
- Aplicarea prevederilor din legislaţia în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă 
în strategiile de combatere şi adaptare la stresul ocupaţional - inspector de muncă 
Valentin Drăgănescu; 
- Stresul în agricultură - inspectori de muncă: Lenuţa Bombiţă şi Gabriel Ruse; 
- Factori de stres la locul de muncă – sistemul bancar românesc - inspector de 
muncă Sfetcu Ion; 
-Stresul profesional la locul de muncă – activităţi de birou - inspectori de muncă: 
Maria Rămulescu şi Ionel Stan; 
- Stresul la control - inspector de muncă Ciprian Brezeanu; 
- Eliminaţi stresul la locul de muncă dacă vreţi o viaţă sănătoasă !- inspectori de 
muncă: Daniel Mihnev şi Dumitru Stama. 
La simpozion au participat un număr de 25 agenţi economici din următoarele 
domenii de activitate: construcţii, agricultură, protecţie şi pază, industria 
alimentară, etc. Cu aceeaşi ocazie angajatorilor le-a fost adus la cunoştinţă modul 
de abordare a procesului de evaluare a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea 
lucrătorilor, precum şi beneficiile aduse afacerii lor. 
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CAPITOLUL  IX 
 

STATISTICI  ALE  ACCIDENTELOR  DE  MUNCĂ  ŞI  BOLILOR  PROFESIONALE   
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SITUAŢIA ACCIDENTELOR DE MUNCĂ 
 
În perioada raportată, 01.01.2015 – 31.12.2015, ITM Călăraşi a înregistrat şi 
raportat un număr de 32 de accidente de muncă cu 35 de victime spre deosebire 
de anul 2014 când au fost înregistrate 29 accidente de muncă cu 30 de victime. 
Situaţia comparativă pe sectoare de activitate a accidentelor de muncă 
înregistrate în anul 2015 faţă de accidentele înregistrate în anul 2014, se prezintă 
în tabelul următor : 
 
 
 
 
           
A
n
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â
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c
C
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n
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Nr. 
crt 

Div Denumire ANUL 2014 ANUL 2015 

   Total ITM INV M Total ITM INV M 
1. A Agricultură , vânătoare 

şi servicii anexe 
4 2 - 2 7 7 - - 

2. C Produse ale industriei 
prelucrătoare 

12 12 - - 13 13 - - 

3. D Producţia şi furnizarea 
de energie electrică şi 
termică, gaze, apă 
caldă şi aer condiţionat 

- - - - 1 1 - - 

4. E Distribuţia apei, 
salubritate, gestionare 
deşeuri; activităţi de 
decontaminare 

1 1 - - 2 2 - - 

5. F Construcţii 4 3 1 - 3 3 - - 
6. G Comerţ cu ridicata şi cu 

amănuntul; repararea 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

- - - - 1 1 - - 

7. H Transport şi depozitare 2 1 1 - 1 1 - - 
8. I Hoteluri şi restaurante - - - - 1 1 - - 
9. J Informaţii şi comunicaţii 1 1       
10. M Activităţi profesionale, 

ştiinţifice şi tehnice 
1 1 - - - - - - 

11. N Activităţi de sevicii 
administrative şi 
activităţi de sevicii 
suport 

- - - - 2 2 - - 

12. Q Sănătate şi asistenţă 
socială 

5 4 - 1 3 3 - - 

13. S Alte activităţi de servicii - - - - 1 1 - - 
  TOTAL : 30 25 2 3 35 35 - - 
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Analizând cauza producerii celor 32 accidente de muncă cu 35 victime, înregistrate 
în anul 2015, se constată următoarele : 
 
- după cauze dependente de executant ( cod 23 a ) : 
- 23a – 00=4 cazuri (nu a depins de executant) 
- 23a - 01=3 cazuri (neutilizarea mijloacelor de protecţie din dotare) 
- 23a – 02=7 cazuri (neefectuarea la timp a unor operaţii indispensabile securită- 
ţii muncii) 
- 23a - 03=4 cazuri (efectuare necorespunzătoare de comenzi, manevre) 
- 23a – 04=1 caz (efectuare necorespunzătoare de poziţionări, consolidări) 
- 23a – 08=2 cazuri (efectuare în afara sarcinii de muncă a pornirii de mijloace 
de transport, instalaţii, maşini, utilaje) 
- 23a – 12=3 cazuri (expunere în afara sarcinilor de muncă prin deplasăre/staţio- 
nare în locuri/zone cu pericol permanent/temporar) 
- 23a – 13=1 caz(comunicări accidentogene prin conţinutul lor) 
- 23a – 15=2 cazuri(căderi la acelaşi nivel prin dezechilibrare) 
- 23a – 16=2 cazuri(căderi la acelaşi nivel prin alunecare) 
- 23a – 18=3 cazuri (căderi la acelaşi nivel prin împiedicare) 
- 23a – 20=2 cazuri(căderi la înălţime prin dezechilibrare) 
- 23a – 22=1 caz (căderi la înălţime prin antrenare) 
 
În ceea ce priveşte bolile profesionale, la nivelul judeţului Călăraşi, în cursul 
anului 2015 a fost semnalat un singur caz şi anume: 
-PORUMBEL GHEORGHE, fost angajat al SC NAVOL SA Olteniţa, în funcţia de lăcătuş 
mecanic. 
-diagnosticul: NEOPLASM PULMONAR 
-agentul cauzal: FIBRE DE AZBEST. 
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ANEXA 1 
 
 
 

1 ITM 

Nr. total de 
procese 
verbale 

încheiate 

Număr de Procese verbale contestate în domeniul SSM, 
ANUL 2015 

TOTAL CL 42 

 

FOND - 1 RECURS-3 

Pe 
rol 

În 
termen 

de 
declarare 

recurs 

Soluţionate irevocabil ca urmare nedeclarare recurs 
Pe 
rol 

Soluţionate irevocabil -2 

1 0 

Admite 
contestaţia 

Respinge 
contestaţia 

Micşorează 
amenda 

Transformă 
amenda în 

avertisment 3 

Admite 
contestaţia 

Respinge 
contestaţia 

Micşorează 
amenda 

Transformă 
amenda în 

avertisment 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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