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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 2017 sunt 
prezentate în tabelul de mai jos: 
 

INDICATORI  SPECIFICI 
ANUL 2017 

1. Fond de timp disponibil: 2294 
2. Unităţi vizitate: 1065 

■ Control preventiv 751 
■  Campanii 289 
■  Alte activităţi 25 

3. Număr controale:  
■ Planificat 1137 
■ Realizat 1065 

4. Nr. zile utilizate pentru control:  
■ Controale programate (zile) 1259 
■ Controale pentru verificare măsuri (zile) 17 
■ Controale în vederea autorizării (L 126, L 319, 
etc.) (zile) 

56 

■ Determinări de noxe (zile) 0 
■ Sesizări (zile) 45 

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

398 

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

32 

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

 

■ Soluţionare scrisori, sesizări, reclamaţii (zile) 23 
■ Prestări servicii, în condiţiile legii (zile) 1 
■ Alte lucrări de birou (zile) 186 
■ Perfecţionare profesională (zile) 18 

7. Fond de timp neutilizat:  
■ Număr zile de concediu de odihnă (zile) 218 
■ Număr zile concediu medical (zile) 41 
■ Număr zile concediu fără plată (zile) 0 

8. Număr evenimente comunicate de angajatori: 84 
9. Număr de  evenimente cercetate de angajatori şi 

avizate de ITM: 
51 

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: 

 

■ Accidentaţi în muncă mortal 4 
■ Accidente de muncă cu invaliditate confirmată 2 
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■ Accidentaţi în muncă cu incapacitate 
temporară de muncă 

23 

12. Număr total de accidente de muncă colective: 1 
13. Total accidentaţi în muncă în urma accidentelor 

de muncă colective, din care: 
0 

■  Accidentaţi în muncă mortal 0 
■ Accidente de muncă cu invaliditate confirmată 0 
■ Accidentaţi în muncă cu incapacitate 
temporară de muncă 

23 

14. Opriri funcţiune:  
■ Unităţi 0 
■ Echipamente 2 

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

instituţiilor: 
2 

17.  
Sancţiuni contravenţionale  

 
 ■ Nr. 1880 

Valoare (lei) 244000 

■ Aplicate 45 

■ Amenzi  

■ Avertismente 1835 

 
I.2. Indicatori specifici domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă 
 
În cursul anului 2017, inspectorii de muncă din domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă au controlat un număr de 991 societăţi comerciale, numărul angajaţilor din 
unităţile controlate fiind de 34174. 
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 anuluiI 2017 a fost de 601 unităţi, iar 
numărul mediu de angajaţi în unităţile din agricultură a fost de 5403, iar 
distribuţia angajaţilor este următoarea: 
- 4322 bărbaţi; 
- 1081femei; 
- 0 tineri (15-18 ani). 
Numărul de unităţi controlate  în cursul anului 2017 a fost de 139, iar  numărul de 
unităţi controlate mai mult de o dată a fost de 16,  numărul persoanelor angajate 
în unităţile controlate fiind de 4155. 
 
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 2017 a fost de 298 unităţi, iar 
numărul mediu de angajaţi în unităţile din transporturi a fost de 1693, iar 
distribuţia angajaţilor este următoarea: 
- 1524 bărbaţi; 
- 169 femei; 
- 0 tineri (15-18 ani). 
Numărul de unităţi controlate în cursul anului 2017 a fost de 54, iar numărul de 
unităţi controlate mai mult de o dată a fost de 6, numărul persoanelor angajate în 
unităţile controlate fiind de 1402. 

 
Indicatori pentru domeniul industrie, comerţ, alte domenii 
 
Numărul de unităţi existente în cursul anului 2017 a fost de 3983 unităţi, iar 
numărul mediu de angajaţi în unităţile din industrie, comerţ şi alte domenii a fost 
de 35755, iar distribuţia angajaţilor este următoarea: 
- 23240 bărbaţi; 
- 12515 femei; 
- 0 tineri (15-18 ani). 
Numărul de unităţi controlate în cursul anului 2017 a fost de 798, iar  numărul de 
unităţi controlate mai mult de o dată a fost de 52, numărul persoanelor angajate în 
unităţile controlate fiind de 28617. 

 
Repartizarea teritorială  a unităţilor din domeniul agricultură existente în anul 

2017 
 

Judeţul Nr. unităţi 
existente 

Nr. mediu 
angajaţi 

Bărbaţi Femei Tineri 
15-18 ani 

Călăraşi 601 5403 4322 1081 0 
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Situaţia unităţilor controlate din domeniul agricultură şi numărul de angajaţi  
din aceste unităţi, în anul 2017 

 
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 139 155 155 0 4155 16 
 

Repartizarea teritorială  a unităţilor din domeniul minier existente în anul  2017 
 

 
 
 
 

Situaţia unităţilor controlate din domeniul minier şi numărul de angajaţi  din 
aceste unităţi, în anul 2017 

 
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 
2017 

 
 

Judeţul Nr. unităţi 
existente 

Nr. mediu 
angajaţi 

Bărbaţi Femei Tineri 
15-18 ani 

Călăraşi 298 1693 1524 169 0 
 
 

Situaţia unităţilor controlate din domeniul transporturi şi numărul de angajaţi  
din aceste unităţi, în anul 2017 

 
 

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 54 60 60 0 1402 6 
 

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 2017 

 
 

Judeţul Nr. unităţi 
existente 

Nr. mediu 
angajaţi 

Bărbaţi Femei Tineri 
15-18 ani 

Călăraşi 3983 35755 23240 12515 0 
 
 

Situaţia unităţilor controlate din domeniul industrie, comerţ, alte domenii  şi 
numărul de angajaţi  din aceste unităţi, în anul 2017 

 
 

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 798 850 841 9 28617 52 
 

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

 
În cursul anului 2017, inspectorii de muncă din domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă au efectuat un număr de 1065 controale. 
 

 
 
 

Fondul de timp utilizat în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
 

  În cursul anului 2017, fondul de timp utilizat de inspectorii de muncă din 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a fost de 2294 zile, distribuit astfel: 
■ Controale programate – 1259 zile; 
■ Controale pentru verificare măsuri  -  17 zile; 
■ Controale în vederea autorizării (L 126, L 319, etc.) – 56 zile; 
■ Determinări de noxe  - 0 zile; 
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■ Sesizări  - 45 zile; 
■ Nr. zile utilizate  pentru cercetare evenimente  şi avizare dosare de cercetare cu 
itm (zile) – 398 zile; 
■ Nr. zile utilizate pentru instruiri în domeniul SSM (zile) -  32 zile; 
■ Nr. zile utlizate pentru lucrări de birou în domeniul SSM: 228 zile; 
- Soluţionare scrisori, sesizări, reclamaţii - 23 zile; 
- Prestări servicii, în condiţiile legii – 1 zile; 
- Alte lucrări de birou  -  186 zile; 
- Perfecţionare profesională – 18 zile; 
■ Fond de timp neutilizat: 259 zile; 
       -  nr. zile concediu de odihnă – 218 zile; 
       -  nr. zile concediu medical – 41 zile;  
 
Autorizarea sau avizarea  funcţionării agenţilor economici din punct de vedere 

al securităţii  şi sănătăţii în muncă 
 

În cursul anului 2017, 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 

174 27 14 133 
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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 2017 

1. Numărul sancţiunilor contravenţionale aplicate 
în domeniul SSM - amenzi 

45 

2. Valoarea sancţiunilor aplicate (lei) 244000 
3. Numărul propunerilor de urmărire penală 

înaintate instituţiilor competente 
0 

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

0 

5. Numărul echipamentelor de muncă oprite din 
funcţiune 

2 
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VI.1. Sancţiuni  aplicate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
 
Numărul sancţiunilor contravenţionale aplicate în cursul anului 2017 a fost de 45, 
iar cuantumul valoric al sancţiunilor aplicate a fost de 244000 lei. Activitatea 
desfăşurată de ITM Călăraşi în cursul anului 2017, pentru realizarea obiectivelor şi 
a indicatorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, se prezintă astfel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INDICATORI ANUL 
 2017 

Nr. sancţiuni contravenţionale aplicate: 1880 
nr. amenzi 45 
nr. avertismente 1835 
Valoare amenzi aplicate (lei) 244000 
Nr. masuri dispuse pentru neconformităţi 
depistate 

1871 

Nr. sistări de activitate 0 
Nr. echipamente de muncă oprite din 
funcţionare 

2 
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Sancţiuni contravenţionale aplicate pentru încălcările legislaţiei 

de securitate şi sănătate în muncă, pe domenii ale economiei naţionale 
 

AGRICULTURĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
TRANSPORTURI 
 

TRANSPORTURI ANUL 2017 
Nr. total de sancţiuni contravenţionale: 80 

nr. avertismente 76 
nr. amenzi contravenţionale 4 

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

locuri de muncă 0 
echipamente de muncă 0 

 

AGRICULTURĂ ANUL 2017 
Nr. total de sancţiuni contravenţionale: 343 
nr. avertismente 325 
nr. amenzi contravenţionale 18 
Nr. total de propuneri de urmărire penală 2 
Nr. total de sistări: 0 
locuri de muncă 0 
echipamente de muncă 2 
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INDUSTRIA MINIERĂ 
 

INDUSTRIA MINIERĂ 
 

ANUL 2017 

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 
 
COMERŢ, INDUSTRIE ŞI ALTE DOMENII 

 
COMERŢ, INDUSTRIE ŞI ALTE DOMENII 

 
ANUL  2017 

Nr. total de sancţiuni 
contravenţionale: 

1457 

nr. avertismente 1434 
nr. amenzi contravenţionale 23 

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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VI.2. Sancţiuni  aplicate în domeniul supravegherii pieţei 
  În anul 2017 au fost aplicate 12 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 I 2017 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.Campanie europeană – „Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele” 
 
Pe parcusul anului 2017 s-a desfăşurat Campania Europeană - Locuri de muncă 
sănătoase pentru toate vârstele, care se adresează angajatorilor şi lucrătorilor 
angajaţi (manageri, conducători ai locurilor de muncă, personal de execuţie), care 
se încadrează în categoria persoanelor vârstnice (51-65 ani). 
Pe raza judeţului Călăraşi au fost selectate 10 unităţi care au domeniile de 
activitate: sănătate, agricultură, metalurgie, industria alimentară şi confecţii 
textile, care au fost monitorizate pe parcursul anului 2017 în cadrul Campaniei 
Europene – Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele. Întreprinderile 
selectate pentru desfăşurarea proiectului, au fost informate, îndrumate, 
monitorizate şi controlate în vederea eliminării deficienţelor identificate de către 
inspectorii de muncă şi îmbunătăţirii stării de securitate şi sănătate în muncă.  
Etapele de desfăşurare a campaniei europene au fost: 
Etapa I – Informarea angajatorilor selectaţi referitor la modalitatea de desfăşurare 
a campaniei.  
În cadrul unităţilor selectate, conducătorul unităţii, lucrătorul cu responsabilităţi 
în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă/reprezentanţii serviciului intern de 
prevenire şi protecţie /reprezentanţii serviciului extern de prevenire şi protecţie, 
cât şi medicul de medicina muncii care asigură supravegherea medicală a 
lucrătorilor, de comun acord, au identificat grupurile de lucrători cu vârste 
cuprinse între 51-65 ani, care au fost chestionaţi cu privire la condiţiile de muncă 
de la locul de muncă, în baza unui chestionar care a fost pus la dispoziţie de ITM 
Călăraşi în etapa a II. Grupurile de persoane vârstnice chestionate au fost: 
manageri, conducători ai locurilor de muncă şi lucrători de execuţie. 
Etapa II – vizita de lucru la angajatorii selectaţi pentru aplicarea chestionarelor de 
evaluare de către lucrători a condiţiilor de muncă de la locul desfăşurării 
activităţii.   
În perioada 15.04 - 15.05.2017 s-a desfăşurat vizita de lucru a inspectorilor de 
muncă la unităţile selectate şi cu această ocazie au fost repartizate chestionarele 
în vederea completării de către respondenţi, iar după completare chestionarele au 
fost colectate în aceeaşi zi de către inspectorul de muncă desemnat (chestionarele 
completate sunt anonime).  
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Etapa III – vizita de inspecţie pentru identificarea neconformităţilor în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă cu accent pe aspectele rezultate în urma analizării 
chestionarelor de evaluare. 
În perioada 15.05 - 15.06.2017 s-au desfăşurat vizitele de inspecţie privind 
verificarea respectării cerinţelor legale impuse la locurile de muncă, care au fost  
efectuate în baza tematicilor de control întocmite în urma analizării chestionarelor 
completate de către salariaţi.  
Dintre măsurile dispuse cu ocazia vizitelor de inspecţie menţionăm: 
-se vor stabili măsuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă din sectoarele 
PC4, PC 11 şi zona de ajustaj producţie, zona de ajustaj magazie; 
-conducerea unităţii va elabora un program de măsuri privind îmbunătăţirea 
condiţiilor de muncă la locurile de muncă oale de turnare şi instalaţie LF; 
-se va elibera spaţiul sălii de mese de materialele depozitate în aceasta; 
- efectuarea de determinări de noxe pentru iluminat; 
- căile de ieşire în caz de urgenţă vor fi semnalizate în mod corespunzător; 
- eliberarea spaţiului sălii de mese de toate materialele depozitate în acesta; 
- luarea de măsuri pentru igienizarea vestiarului; 
- marcarea şi semnalizarea zonelor cu acces limitat pentru lucrători. 
În cadrul etapei IV - Monitorizarea măsurilor dispuse cu ocazia vizitelor de inspecţie 
de la  etapa III până la îndeplinirea acestora precum şi evaluarea, în cadrul unor 
mese rotunde, a impactului realizării acestor măsuri asupra lucrătorilor chestionaţi, 
inspectorii de muncă din cadrul ITM Călăraşi au verificat modul de îndeplinire a 
măsurilor dispuse în controalele anterioare.  
Prin monitorizarea realizării măsurilor dispuse, inspectorii de muncă s-au asigurat 
că angajatorii au îmbunătăţit condiţiile de muncă la locurile de muncă, în special 
pentru grupurile de lucrători care au făcut obiectul grupului ţintă al campanie, 
persoanele vârstnice cu vârsta între 51 – 65 ani. 
 
2.Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în 
Muncă sub egida Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă – 
Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele. 
 
În data de 27.10.2017, orele 10.00, în cadrul Săptămânii Europene pentru 
Securitate şi Sănătate în muncă 2017, Inspectoratul Teritorial de Muncă al 
judeţului Călăraşi a organizat un simpozion cu tema “LOCURI DE MUNCĂ 
SĂNĂTOASE PENTRU TOATE VÂRSTELE”. 
Campania Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă 2016-2017, 
“Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele” evidenţiază importanţa unei 
abordări care să ţină seama de toate etapele vieţii, şi în special, de promovarea 
practicilor de lucru sănătoase în rândul lucrătorilor tineri şi crearea unor condiţii 
de muncă adecvate ce conferă durabilitate vieţii profesionale şi asigurarea 
îmbătrânirii în condiţii bune de sănătate.   
Campania „Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele 2016-2017” şi-a 
propus ca obiective principale: 
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 Promovarea muncii durabile şi a îmbătrânirii în condiţii bune de sănătate, cu 
sublinierea importanţei prevenirii pe tot parcursul vieţii profesionale; 

 Furnizarea de informaţii şi instrumente practice de gestionare a securităţii 
şi sănătăţii în muncă în contextul îmbătrânirii forţei de muncă, atât 
angajatorilor cât şi angajaţilor. 

În cadrul simpozionului, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Călăraşi au 
prezentat următoarele lucrări : 
-„LUCRĂTORI ÎN VÂRSTĂ – IMPLICAŢII ÎN DOMENIUL SSM” - inspector de muncă 
Valentin Drăgănescu; 
-„VIAŢĂ LUNGĂ, ACTIVĂ ŞI ÎN FORŢĂ – ÎMBĂTRÂNIRE ACTIVĂ” - inspector de 
muncă Maria Rămulescu. 
La eveniment au fost prezenţi reprezentanţii a 23 de servicii externe de prevenire 
şi protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă de pe raza judeţului 
Călăraşi.  
 
VII.2.CAMPANII NAŢIONALE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ  
 
1. Campanie  naţională privind respectarea prevederilor legale în ceea ce 
priveşte instruirea şi informarea lucrătorilor 
 
În perioada 15.04 - 30.11.2017 în cadrul campaniei au fost controlate un număr de 
220 unităţi, cu un număr de 6250 lucrători, au fost dispuse un număr de 388 
măsuri, cu termen precis de rezolvare şi au fost aplicate 380 sancţiuni 
contravenţionale în valoare de 40000 lei. 
Dintre neconformităţile constatate menţionăm: 
-decizia de numire a persoanelor care aplică măsurile de prim-ajutor nu a fost 
reactualizată având în vedere fluctuaţia de personal şi/sau numărul de sedii 
secundare ale societăţii; 
-persoanele numite prin decizie să acorde primul ajutor nu au fost instruite în 
acest sens;                     
-în tematica privind instruirea introductiv-generală există prevederi legislative 
abrogate; 
-fişa de instruire  este păstrată de conducătorul locului de muncă, dar nu este 
însoţită de o copie a ultimei fişe de aptitudine completată şi semnată de medicul 
de medicina muncii; 
-instruirea lucrătorilor nu corespunde cu activităţile concrete desfăşurate de 
aceştia. 
 
2. Campanie naţională privind implementarea în sistemul de învăţământ a 
proiectului „Valenţe culturale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”  
 
În baza Protocolului încheiat, doi inspectori de muncă, Daniel Mihnev şi Ciprian 
Brezeanu din cadrul ITM Călăraşi, în data de 16.02.2017 au  organizat instruirea a 
1-2 reprezentanţi din cele 14 unităţile şcolare selectate. 
În acest an au participat licee pe filiera tehnologică cu profilurile tehnic, servicii, 
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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, Colegiul Economic 
Călăraşi, Colegiul Agricol „Sandu Aldea” Călăraşi, Liceul Tehnologic Nr. 1 Borcea, 
Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Călăraşi, Liceul Tehnologic ”Duiliu 
Zamfirescu” Dragalina, Liceul Tehnologic „Matei Basarab” Mânăstirea, Liceul 
Tehnologic ”Ion Ghica“ Olteniţa. 
În data de 16.02.2017, ora 10:30, în sala de şedinţe de la sediul Inspectoratului 
Teritorial de Muncă Călăraşi, a avut loc prezentarea proiectului ”Valenţe culturale-
2017” de către cei doi inspectori de muncă celor 14 cadre didactice participante, 
urmată de completarea chestionarelor de opinie la sfârşitul instruirii. 
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. 
Pe parcursul lunilor martie şi aprilie 2017 toate cele 14 licee au avut prezentări la 
clasele selectate a unui modul de securitate şi sănătate în muncă, 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 Călăraşi împreună cu Inspectoratul Şcolar al 
judeţului Călăraşi au organizat, în data de 12.04.2017, la Liceul  Tehnologic de 
Transporturi Auto Călăraşi, Concursul Naţional Ştiu şi aplic-Securitate şi sănătate în 
muncă se dobândeşte de pe băncile şcolii” - ETAPA JUDEŢEANĂ. La acest concurs s-
au înscris echipe, formate din 2 elevi, din 14 licee din Judeţul Călăraşi însoţite de 
către 1-2  profesori coordonatori. 
Concursul a constat în: 
• Probă teoretică pe bază de chestionar cu 20 de întrebări, cu mai multe variante 
de răspuns, punctaj de acces în etapa a II-a - 120 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. 
Concursul a avut la final echipele de elevi a trei licee câştigătoare a premiilor I, pe 
cele trei secţiuni, acordate de organizatori astfel: 
Locul I - Licee ciclul superior - echipajul Liceului Tehnologic”Dan Mateescu” 
Călăraşi; 
Locul I - Licee ciclul inferior - echipajul Liceului Tehnologic „Matei Basarab” 
Mânăstirea; 
Locul I - Învăţământ profesional - echipajul Colegiului Agricol”Sandu Aldea” 
Călăraşi. 
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La faza naţională a concursului „ŞTIU ŞI APLIC” ce a avut loc la Colegiul Naţional 
”Grigore Asachi” din IAŞI în perioada 26 -28 Mai 2017, din judeţul Călăraşi a 
participat echipajul Colegiului Agricol „SANDU ALDEA”-Secţiunea Învăţământ 
profesional pregătit de d-na profesor CIUTACU NELA şi format din elevii CIUPALĂ 
IONUŢ şi RAIU ELVIS, care a câştigat locul III pe ţară. 

3. Campanie naţională  privind verificarea modului în care angajatorii previn 
căderile de la înălţime în şantierele temporare şi mobile 
 
În data de 21.04.2017, orele 10.30, în sala de şedinţe a ITM Călăraşi a avut loc o 
întâlnire cu unităţi din domeniul construcţiilor, prezenţi fiind 21 agenţi economici, 
unde au fost prezentate următoarele materiale: 
-rezultatele controalelor efectuate în anul 2016, neconformităţile constatate şi 
sancţiunile contravenţionale aplicate; 
-metodologia acţiunii de control în domeniul construcţiilor care se va desfăşura în 
anul 2017; 
-prezentarea unor evenimente produse pe şantiere; 
-documentele care trebuie să fie prezentate inspectorilor de muncă la controalele 
efectuate pe un şantier de construcţii. 
În cursul anului 2017 au fost controlate un număr de 179 societăţi comerciale, au 
fost constatate 194 deficienţe pentru care au fost dispuse măsuri de rezolvare, cu 
termene precise, au fost aplicate 194 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 
6000 lei. Dintre măsurile dispuse menţionăm: 
-societatea va marca clar zona de lucru din cadrul şantierului; 
-societatea va înlocui sortimentele de echipamnet individual de protecţie, care nu 
mai prezintă calitatea de protecţie şi va urmarii purtarea lui în integralitate; 
-societatea va adapta planul de securitate al şantierului în funcţie de evoluţia 
lucrărilor, îl va aviza şi îl va prezenta la ITM Călăraşi; 
-societatea va marca şi semnaliza cu toate dispozitivele zonele cu acces limitat din 
cadrul şantierului; 
-societatea va numi prin decizie internă lucrătorul/lucrătorii care acordă primul 
ajutor pentru fiecare şantier mobil; 
-angajatorul va numi, prin decizie, personalul care să acorde primul ajutor 
medical, evacuarea lucrătorilor etc. şi va asigura instruirea acestora; 
-angajatorul va asigura intregul sortiment de EIP conform riscurilor şantierului, 
respectiv a condiţiilor de muncă; 
-panourile de prezentare a şantierului şi cel de semnalizare se vor monta la 
intrarea în şantier; 
-angajatorul va lua măsuri de refacere a panoului de prezentare a şantierului, 
respectiv a riscurilor de accidentare de pe şantier; 
-angajatorul va elabora tematica de instruire introductiv generală şi cea pentru 
locul de muncă în conformitate cu prevederile legale; 
-se vor asigura semnalizările de securitate şi sănătate în muncă, pentru căile de 
circulaţie interioare; 
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-se vor dota elementele mobile ale EM care au risc de contact mecanic cu 
protectori şi dispozitive de protecţie care să împiedice accesul lucrătorilor în zona 
periculoasă; 
-echipamentele de munca vor fi verificate periodic privind integritatea lor. 
 
4.Campania Naţională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi 
pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate 
şi sănătate în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul –
servicii de spălătorie auto – cod CAEN 4520 
 
În perioada 20-22.07.2017 în cadrul campaniei au fost controlate un număr de 9 
societăţi comerciale şi fiind constatate un număr de 12 neconformităţi, pentru 
care au fost dispuse măsuri de remediere şi au fost aplicate 12 sancţiuni 
contravenţionale. 
Dintre măsurile dispuse menţionăm: 
-societatea va lua măsura obligativităţii de către toţi lucrătorii a EIP pentru mediu 
umed; 
-instrucţiunile proprii de securitate a muncii vor fi completate (ex. instrucţiuni 
pentru utilizarea compresorului, pentru utilizare substanţe periculoase, etc.); 
-se va completa fişa postului cu atribuţii şi responsabilităţi pe linie de securitate şi 
sănătate în muncă; 
-unitatea va lua măsura completării necesarului de EIP cu sortimentele necesare şi 
în cantittae suficientă. 

5.Campanie Naţională privind identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi 
respectarea prevederilor legale privind timpul de muncă precum şi securitatea 
şi sănătatea în muncă la societăţi care au ca obiect de activitate protecţie şi 
gardă – cod CAEN 8010 
 
În perioada 26 - 30.06.2017  în cadrul campaniei au fost contolate un număr de 15 
unităţi, cu un număr de 152 lucrători, au fost dispuse un număr de 27 măsuri, cu 
termen precis de rezolvare şi au fost aplicate 27 sancţiuni contravenţionale, dintre 
care 3 amenzi în valoare de 13000 lei. 
Dintre neconformităţile constatate menţionăm: 
-la nivelul unităţii nu este asigurată activitatea de prevenire şi protecţie, a fost 
numit prin decizie un lucrător care are încheiat contract de muncă cu timp parţial 
– 2 ore, nu a fost înfiinţat serviciu intern şi nici nu s-a apelat la un serviciu extern; 
-angajatorul nu a luat măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, 
stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor - nu au fost numite prin decizie 
persoanele care se ocupă cu aceasta şi nu au fost instruite pentru acordarea 
primului ajutor; 
-riscurile de accidentare şi îmbolnavire profesională şi măsurile de prevenire ale 
acestora cuprinse în evaluarea riscurilor pentru agent de pază nu corespund cu 
cele cuprinse în planul de prevenire si protectie; 
-instrucţiunile proprii de securitate a muncii nu corespund, în totalitate, cu 
activitatea desfăşurată de unitate;  
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-instruirea lucrătorilor nu este efectuată în mod corespunzător; 
-nu a fost efectuat controlul medical periodic şi la angajare al lucrătorilor; 
-fişa individuală de instruire nu este păstrată de conducătorul locului de muncă şi 
nici nu era însoţită de o copie  a fişei de aptitudini; 
-în  fişa individuală de instruire nu este trecut traseul de deplasare de la domiciliu 
la locul de muncă şi retur şi nici timpul de deplasare. 

 
6. Campania naţională privind respectarea de către beneficiari a prevederilor 
Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi a normelor metodologice de aplicare a Legii nr.52/2011, în domeniile 
prevăzute la art.13 şi a prevederilor legale privind prevenirea şi combaterea 
exploatării copiilor/tinerilor prin muncă în aceste domenii  
 
Au fost controlate un număr de 33 societăţi comerciale care utilizau în activitatea 
curentă şi zilieri, fiind constatate un număr de 34 neconformităţi, pentru care au 
fost dispuse măsuri de rezolvare şi au fost aplicate 34 sancţiuni contravenţionale. 
Dintre neconformităţile constatate menţionăm: 
-unitatea nu a prezentat lista cu EIP acordat zilierilor. 
-unitatea nu a prezentat tematicile de instruire utilizate la instruirea zilierilor. 
-unitatea nu a prezentat declaraţiile pe propria răspundere a zilierilor că sunt apţi 
să desfăşoare diferite activităţi. 
-nu se respectă toate prevederile legislaţiei în vigoare privind instruirea zilierilor. 
-EIP acordat zilierilor este insuficient. 
-nu s-a întocmit evaluarea riscurilor pentru locul de muncă "zilier". 
-instruirea zilierilor nu corespunde activităţilor concrete desfăşurate de zilieri. 

7.Campania naţională privind respectarea de către transportatorii rutieri a 
prevederilor legale referitoare la încheierea şi executarea contractelor 
individuale de muncă, a timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto 
(lucrători mobili), a legislaţiei şi a directivelor europene ce vizează detaşarea 
lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale transpuse în legislaţia 
naţională, respectiv a prevederilor legale privind securitatea si sănătatea în 
muncă (lucrători mobili), cod CAEN 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri, cod 
CAEN 4931 - Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători. 
 
În perioada 08-24.11.2017  în cadrul campaniei au fost controlate un număr de 27 
unităţi, cu un număr de 1488 lucrători, au fost dispuse un număr de 21 măsuri, cu 
termen precis de rezolvare şi au fost aplicate 21 sancţiuni contravenţionale. 
Dintre măsurile dispuse menţionăm: 
-unitatea va lua masura ca in foile de parcurs sa apara semnatura soferului si a 
coordonatorului privind starea tehnica a autovehiculelor inainte de plecarea in 
cursa; 
-unitatea va lua măsura ca să existe concordanţă între ceea ce este înscris  în fişa 
individuală de instruire la capitolul „Instruirea la angajare”  privind timpul alocat 
instruiriii şi ceea ce este cuprins în decizia privind timpul alocat instruirii 
introductiv generale; 
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-se va reface planul de prevenire şi protecţie astfel înât riscurile de accidentare şi 
măsurile de prevenire cuprinse în acesta să coincidă cu cele din evaluarea 
riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru şofer; 
-persoanele numite prin decizie să acorde primul ajutor vor fi instruite în acest 
sens; 
-se va reface decizia privind numirea persoanelor care acordă primul ajutor; 
-unitatea va lua masura eliberării de foi de parcurs pentru conducătorul auto în 
care să se mentioneze starea tehnică a autovehiculului înainte de plecarea în 
cursă, fapt confirmat prin semnatură de către şofer şi coordonator de transport. 
 
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 2017, coordonat de către Comisia Europeană. 
 
În cursul anului 2017, ITM Călăraşi a efectuat un număr de 45 controale în domeniul 
supravegherii pieţei, identificând 268 produse, în societăţi care comercializează 
produse din domeniile reglementate.  
 
VII.4. ACŢIUNI ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ 
 
1. Acţiune de conştientizare şi control cu privire la utilizarea corectă a 
produselor cu conţinut de silice cristalină 
 
La simpozionul dedicat Zilei Internaţionale pentru Securitate şi Sănătate în Muncă 
au participat 17 servicii externe de prevenire şi protecţie în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă. Cu această ocazie a fost prezentată şi metodologia de 
desfăşurare a acţiunii de conştientizare şi control cu privire la utilizarea corectă a 
produselor cu conţinut de silice cristalină. Participanţilor la întâlnire le-a fost 
prezentat un material pentru informarea - conştientizarea factorilor interesaţi, 
material ce conţine date despre definiţia şi compoziţia silicei cristaline, riscurile 
pentru sănătate,  activităţile ce implică folosirea materialelor cu conţinut de silice 
cristalină, care sunt obligaţiile angajatorilor şi ale lucrătorilor, etc. 
În primă etapă a acţiunii, în perioada iunie-iulie 2017  au fost contolate un număr 
de 13 unităţi, cu un număr de 625 lucrători, au fost dispuse un număr de 19 măsuri, 
cu termen precis de rezolvare şi au fost aplicate 19 sancţiuni contravenţionale. 
Dintre neconformităţile constatate menţionăm: 
-conducerea societăţii nu a luat măsura refacerii măsurătorilor privind nivelul 
expunerii la silice cristalină cu firme specializate în domeniu; 
-nu au fost revizuite instrucţiunile proprii de securitate a muncii privind fabricarea 
betonului; 
-nu a fost semnalizată în mod corespunzător zona de lucru la staţia de betoane; 
-unitatea nu a luat măsura purtării, în totalitate, de către toţi salariaţii a 
echipamentului individual de protecţie; 
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-persoanalul nominalizat să acorde primul ajutor nu a fost instruit în acest sens. 
În etapa a II a acţiunii a fost verificat modul de îndeplinire a măsurilor dispuse  în 
urma controalelor efectuate în prima etapă, fiind controlate un număr de 5 
societăţi comerciale şi s-a constatat că măsurile au fost îndeplinite. 
 
2.Acţiune de verificare a respectării prevederilor legale privind securitatea şi 
sănătatea în muncă la desfăşurarea activităţilor cu articole pirotehnice. 
 
În perioada 02.11.2016 – 31.12.2016, 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 11 agenţi economici (9 unităţi care au ca 
activitate comercializarea articolelor pirotehnice şi 2 unităţi care deţin depozite 
pentru depozitarea articolelor pirotehnice) şi a fost constatată  o deficienţă. 
În data de 07.12.2017 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 10 societăţi comerciale şi doi 
reprezentanţi din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Călăraşi – Serviciul  
Arme, Muniţii, Explozivi şi Substanţe Periculoase.  A fost prezentat un material 
referitor la modul de respectare a prevederilor legale privind desfăşurarea 
activităţii cu articole pirotehnice. 
 
3.Inspecţii privind verificarea măsurilor stabilite prin procesele verbale de 
cercetare a evenimentelor 
 
În perioada aprilie – noiembrie 2017 s-a desfăşurat acţiunea de inspecţii privind 
verificarea măsurilor stabilite prin procesele verbale de cercetare a evenimentelor  
produse pe raza judeţului Călăraşi.  
Grupul ţintă al acţiunii au fost angajatori din judeţul Călăraşi care au înregistrat în 
ultimii cinci ani accidente de muncă (mortale, colective, cu invaliditate şi 
accidente cu un număr mare de zile cu incapacitate temporară de muncă). 
Acţiunea a cuprins 2 etape: 
-prima etapă s-a desfăşurat în lunile aprilie-mai 2017, şi a constat în informarea 
partenerilor sociali din unităţile ce au înregistrat accidente de muncă în ultimii 
cinci ani despre modul de derulare a acţiunii şi tematica abordată.  
În cadrul şedinţei de conştientizare organizată de ITM Călăraşi au participat 15 
agenţi economici, ocazie cu care au fost prezentate materiale referitoare la 
metodologia de deşfăşurare a acţiunii, precum şi cele mai semnificative exemple 
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de accidente de muncă care au avut loc in unităţile de pe raza judeţului Călăraşi în 
ultimii cinci ani, cauzele producerii, precum şi măsurile de prevenire care ar fi 
trebuit luate pentru evitarea acestora. 
-a doua etapa a constat în verificarea prin acţiuni de control la angajatori a 
modului de realizare a măsurilor dispuse prin procesele verbale întocmite cu ocazia 
cercetării evenimentelor. Această etapă s-a desfăşurat în perioada iunie - 
noiembrie 2017. 
În etapa a doua a acţiunii, desfăşurată în perioada iunie – noiembrie 2017, au fost 
controlaţi un număr de 24 agenţi economici, iar în urma controalelor s-a constatat 
că cele 114 măsuri dispuse în procesele verbale de cercetare a evenimentelor au 
fost rezolvate. 
 
4.Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din  
întreprinderi mici (10 - 49 lucrători) 
 
În perioada 01.01 – 24.02.2017 au fost selectate întreprinderile mici active din 
judeţul Călăraşi care au fost cuprinse în acţiunea de monitorizare, din baza de 
date a ITM Călăraşi. 
În perioada 01.03 – 17.03.2017 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 active din judeţ/inspector de 
muncă.  
Până la data de 12.05.2017, 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 26.05.2017, 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 la care vor fi efectuate vizite de inspecţie. 
În judeţul Călăraşi s-au trimis chestionare la 90 întreprinderi mici, 82 returnând 
răspunsurile. Numărul total de lucrători din întreprinderile mici care au transmis la 
ITM Călăraşi chestionarul completat este de 1674. 
Incepand cu 01.06.2017 s-a desfăşurat acţiunea de efectuare a controalelor la 
întreprinderile mici 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 s-au constatat neconformităţi în aplicarea legislaţiei de securitate şi 
sănătate în muncă s-au dispus măsurile necesare cu termene de remediere şi s-au 
aplicat sancţiuni. 
Au fost controlate un număr de 69 întreprinderi mici, fiind dispuse 141 
măsuri cu termene precise de rezolvare şi au fost aplicate 134 de sancţiuni 
contravenţionale. 
 



 

26 | 33 
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 
 
5.Acţiune de informare privind consultarea lucrătorilor şi de verificare a 
organizării şi funcţionării comitetelor de securitate şi sănătate în muncă 
 
În cursul anului I 2017, la ITM Călăraşi, în cadrul acţiunii au avut loc următoarele 
etape: 
-numirea grupului de lucru şi transmiterea acestuia la Inspecţia Muncii, până la 
data de 10.02.2017; 
-prezentarea metodologiei acţiunii, de către Grupul local de lucru,  inspectorilor 
de muncă din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în vederea pregătirii 
activităţilor, până la data de 17.02.2017; 

-comunicarea de către grupul de lucru a concluziilor dezbaterii din cadrul ITM 
Călăraşi a proiectului privind elaborarea fişei orientative pentru angajatori, privind 
consultarea lucrătorilor şi organizarea şi funcţionarea CSSM şi a ghidului orientativ 
pentru inspectorii de muncă, privind verificarea organizării şi funcţionării CSSM, 
până la data de 12.05.2016. 

În urma analizării proiectului materialului destinat elaborării fişei orientative 
pentru angajatori, privind consultarea lucrătorilor şi organizarea şi funcţionarea 
CSSM şi a ghidului orientativ pentru inspectorii de muncă, privind verificarea 
organizării şi funcţionării CSSM, ITM Călăraşi a transmis aprecierile faţă de 
materialul elaborat şi efortul depus în realizarea acestuia, şi a informat Inspecţia 
Muncii, că se aşteaptă forma finală a fişei şi ghidului. 

-inspectorii de muncă din cadrul ITM Călăraşi au fost informaţi cu privire la 
verificarea în mod unitar a organizării şi funcţionării CSSM-ului, până la dta de 
09.06.2017. 

De menţionat că fişa orientativă pentru angajatori, privind consultarea lucrătorilor 
şi organizarea şi funcţionarea CSSM a fost publicată pe pagina de internet a ITM 
Călăraşi. 
Etapele din cadrul acţiunii de informare privind modul de abordare a obligaţiilor 
legale privind informarea, consultarea şi instruirea lucrătorilor (responsabilităţi, 
implementare, control, instruire, beneficii) au fost rezolvate astfel: 
- Nr. de inspectori de muncă din ITM informaţi cu privire la ghidul orientativ pentru 
inspectorii de muncă, privind verificarea organizării și funcționării CSSM – 9; 

- Nr. total de întâlniri trimestriale organizate de ITM având ca temă diseminarea 
fişei orientative pentru angajatori, privind consultarea lucrătorilor și organizarea și 
funcționarea CSSM - 2; 
- Nr. de participanţi la întâlnirile trimestriale organizate de ITM având ca temă 
diseminarea fişei orientative pentru angajatori, privind consultarea lucrătorilor și 
organizarea și funcționarea CSSM – 32; 
- Nr. de Chestionare privind consultarea lucrătorilor completate– 46. 
Au fost controlate un număr de 46 societăţi comerciale, fiind dispuse 74 
măsuri cu termene precise de rezolvare şi au fost aplicate 73 de sancţiuni 
contravenţionale. 
 
6.Controlul punerii în aplicare a legislaţie de protecţie a lucrătorilor expuşi la 
agenţi chimici cancerigeni 
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În cursul trimestrul I 2017 s-a desfăşurat „Acţiunea privind controlul punerii în 
aplicare a legislaţiei de protecţie a lucrătorilor expuşi la agenţi chimici 
cancerigen”, având drept scop prevenirea cancerului profesional prin controlul 
punerii în aplicare a legislaţiei specifice şi prin  conştientizarea factorilor 
interesaţi.  
În perioada 20 - 22.03.2017 fiecare inspector de muncă din grupul REACH a 
efectuat câte 3 controale la societăţi comerciale din domeniile de activitate: Cod 
CAEN 0111, 2823, 2013 şi 1712. 
Dintre măsurile dispuse în urma controalelor efectuate menţionăm: 
-fişele cu date de securitate vor fi afişate la toate locurile de muncă ca toţi 
lucrătorii să aiba acces la acestea; 
-se va întocmi şi se va completa lista nominală a lucrătorilor expuşi la agenţii 
chimici periculoşi; 
-întocmirea unei proceduri pentru toate activităţile care presupun manipularea, 
utilizarea şi depozitarea agenţilor chimici; 
-identificarea locurilor d emuncă cu risc ridicat şi specific şi stabilirea măsurilor 
pentru eliminarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională, ex. locurile 
de muncă unde se urilizează substanţe chimice periculoase, etc.; 
-unitatea va lua măsura depozitării în mod corespunzător a substanţelor chimice 
periculoase şi va amenaja un spaţiu special pentru transvazarea acestora în 
recipiente speciale. 
 
VII.5. ACŢIUNI ÎN DOMENIUL SUPRAVEGHERII PIEŢEI  
 
1.Acţiune de instruire a inspectorilor de muncă cu atribuţii în domeniul 
supravegherii pieţei din inspectoratele teritoriale de muncă cu privire la 
prevederile noilor acte normative specifice. 
 
În perioada 18-19 mai 2017 a avut loc la Inspectoratul Teritorial de Muncă al 
judeţului Braşov instruirea inspectorilor de muncă cu atribuţii în domeniul 
supravegherii pieţei la care au participat şi doi inspectori de muncă din cadrul ITM 
Călăraşi.  
Acţiunea de instruire a avut drept scop informarea inspectorilor de muncă asupra 
noilor prevederi legale care au intrat sau care urmează să intre în vigoare în 
domeniul supravegherii pieţei produselor din domeniul de competenţă al Inspecţiei 
Muncii. 
S-a mai discutat despre utilizarea aplicaţiei informatice proprii a Inspecţiei Muncii 
(Columbo) în vederea înregistrării datelor şi informaţiilor specifice domeniului 
supravegherii pieţei. 
 
VII.6. ACŢIUNI SECTORIALE 
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1.Informarea şi conştientizarea angajatorilor din sectorul public 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 32 unităţi, iar pentru deficienţele constatate 
au fost dispuse măsuri de remediere cu termene precise de rezolvare. Dintre 
măsurile dispuse menţionăm: 
-angajatorul va lua măsuri de organizare a activităţii de acordare a primului ajutor 
medical şi va asigura instruirea lucrătorilor în acest sens; 
-angajatorul va completa toate rubricile fişei de instruire în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă; 
-angajatorul va reface tematica de instruire cu precizarea, clară, a instrucţiunilor 
proprii de SSM folosite pentru instruirea fiecărei categorii de lucrători; 
-angajatorul va lua măsuri pentru elaborarea de instrucţiuni de securitate în muncă 
pentru fiecare tip de activitate prestată de beneficiarii Legii 416/2006 şi de 
completare corespunzătoare a fişelor de instruire colectivă a acestora; 
-planul de prevenire şi protecţie va fi reactualizat pe  anul în curs ; 
-angajatorul va lua măsura de evaluare a riscurilor generate de câmpul 
electromagnetic; 
-se va lua măsura verificării nivelului de zgomot produs de echipamentele de 
muncă; 
-angajatorul va elabora lista internă de acordare a EIP necesar cu domeniul de 
activitate al instituţiei şi va asigura EIP-ul necesar; 
-angajatotul va organiza, corespunzător, activitatea de instruire în domeniul SSM; 
-angajatorul va finaliza controlul medical periodic pe anul 2017; 
-angajatorul va finaliza verificarea rezistenţei de dispersie a prizelor de pământ; 
-angajatorul va instrui, prin cursuri de specialitate, lucrătorul desemnat în 
domeniul securitaţii şi sănătăţii în muncă. 

 
2.Controlul respectării prevederilor normativelor tehnice privind utilizarea, 
întreţinerea şi verificarea periodică a proprietăţilor de protecţie a 
echipamentelor individuale de protecţie utilizate de electricieni în instalaţii 
electrice 
 
Măsura a fost îndeplinită prin efectuarea de controale la unitaţi care au ca obiect 
de activitate Cod CAEN 4321 - lucrări de instalaţii electrice, fiind efectuate 
controale la un număr de 12 societăţi comerciale, iar pentru neconformităţile 
constatate au fost dispuse măsuri de remediere. 
 
3.Modul în care sunt respectate prevederile legale cu privire la activităţile cu 
produse de protecţie a plantelor  
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Au fost controlate un număr de 155 societăţi comerciale, fiind constatate 343 de 
neconformităţi şi au fost aplicate un număr de 343 sancţiuni contravenţionale în 
valoare de 104000 lei. Dintre măsurile dispuse menţionăm: 
-se va igieniza atelierul mecanic; 
-se vor revizui instrucţiunile prorii de SSM, în vederea corectării şi completării lor; 
-se vor reactualiza deciziile pentru nominalizarea conducătorului direct al locului 
de muncă; 
-se vor reface deciziile referitoare la organizarea activităţii de securitate şi 
sănătate în muncă; 
-se va asigura un spaţu corespunzător în incinta magaziei pentru depozitarea 
produselor foarte toxice şi toxice; 
-se ve revizui tematica de instruire periodică in vederea completării acesteia; 
-se va emite decizia de numire a persoanei responsabile  penru acordarea primului 
ajutor; 
-depozitarea ambalajelor (recipientelor) produselor de protecţie a plantelor se va 
face în condiţii de siguranţă şi cu acces limitat; 
-se vor lua măsuri penru înlocuirea sortimentelor de EIP uzate; 
-registrul de evidenţă sl produselor fitosanitare va fi semnat şi ştampilat de 
reprezentanţii Unităţii Fitosanitare Judeţene Călăraşi; 
-eliminara din magazia de produse fitosanitare a materialelor care nu au legătură 
cu activităţile fitosanitare; 
-atestarea profesionaă a lucrătorului care îndeplineşte funcţia de paznic; 
-la polizorul din atelierul mecanic se vor monta ecrane de protecţie şi suporturi 
pentru piese; 
-se va înlocui echipamentul individual de protecţie uzat, ex. combinezob şi 
ochelari de protecţie, etc.; 
-se va lua măsura depozitării corespunzătoare a buteliilor de oxigen şi a buteliei de 
acetilenă; 
-contractele de prestăări servicii cu societăţile care execută lucrării pe teritoriu 
societăţii se va completa cu clauze de securitate şi sănătate în muncă; 
-se va reface lista internă de dotare a personalului cu echipament individual de 
protecţie; 
-dotarea tabloului electric din atelierul mecanic cu covor electroizolant; 
-procurarea filtrelor pentru măştile de protecţie utilizate în activităţile cu produse 
fitosanitare. 
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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, 01.01.2017 – 31.12.2017, ITM Călăraşi a înregistrat şi 
raportat un număr de 21 accidente de muncă cu 21 de victime, faţă de anul 2016 
când s-au înregistrat tot 21 accidente de muncă , dar cu 31 victime( unul fiind 
colectiv cu 11 victime). Situaţia comparativă pe sectoare de activitate a 
accidentelor de muncă înregistrate în anul 2017 faţă de accidentele înregistrate în 
anul 2016, se prezintă în tabelul următor: 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizând cauza producerii celor 21 accidente de muncă, înregistrate în anul 2017, 
se constată următoarele : 
După cauze dependente de executant (cod 23 a ): 
-23a – 00 = 4 cazuri (nu a depins de executant); 
-23a – 01 = 2 cazuri (neutilizarea mijloacelor de protecţie din dotare); 
-23a – 03 = 8 cazuri (efectuare necorespunzătoare de comenzi, manevre); 
-23a – 04 = 3 cazuri (efectuare necorespunzătoare de poziţionări, consolidări, fixări 
etc.); 
-23a – 08 = 1caz ( efectuare, în afara sarcinilor de muncă a pornirii de mijloace de 
transport, instalaţii, maşini / utilaje ); 

Nr. 
crt 

Div Denumire ANUL 2016 ANUL 2017 

   Total ITM INV M Total ITM INV M 
1 A Agricultură , silvicultură 

şi pescuit 
5 1 - 4 4 4 - - 

2 C Produse ale industriei 
prelucrătoare 

8 8 - - 7 7 - - 

3 E Distribuţia apei, 
salubritate, gestionare 
deşeuri; activităţi de 

decontaminare 

- - - - 1 1 - - 

4 F Construcţii 3 2 1 - 1 1 - - 
5 G Comerţ cu ridicata şi cu 

amănuntul; repararea 
autovehiculelor şi 

motocicletelor 

11 10 1 - 1 - 1 - 

6 H Transport şi depozitare 1 1 - - 2 2 - - 
 J  - - -  2 1 - 1 
7 K Intermedieri financiare 

şi asigurări 
1 - 1 - - - - - 

8 O Administraţie publică şi 
apărare; asigurări 

sociale din sistemul 
public 

- - - - 1 1 - - 

9 Q Sănătate şi asistenţă 
socială 

2 2 - - 1 1 - - 

10 S Alte activităţi de servicii - - - - 1 1 - - 
  TOTAL : 31 24 3 4 21 19 1 1 
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-23a - 16 = 1 caz(căderi la acelaşi nivel prin alunecare); 
-23a - 20 = 1 caz (căderi de la acelaşi înălţime prin dezechilibrare) 
-23a – 29 = 1 caz (prezenţa la lucru în condiţii psiho-fiziologice necorespunzătoare 
datorate altor cauze ). 
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ANEXA 1 
 
 
 

1 ITM 

Nr. total de 
procese 
verbale 

încheiate 

Număr de Procese verbale contestate în domeniul SSM, 
ANUL 2017 

TOTAL CL 35 

 

FOND -1 RECURS-0 

Pe 
rol 

În 
termen 

de 
declarare 

recurs 

Soluţionate irevocabil ca urmare nedeclarare recurs 
Pe 
rol 

Soluţionate irevocabil -0 

3 2 

Admite 
contestaţia 

Respinge 
contestaţia 

Micşorează 
amenda 

Transformă 
amenda în 

avertisment 0 

Admite 
contestaţia 

Respinge 
contestaţia 

Micşorează 
amenda 

Transformă 
amenda în 

avertisment 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

        p.INSPECTOR ŞEF                                                                                      Inspector şef adj SSM  
         Ionela Iordan                                                                                             Nicolae Dumitru 
 
 
                                                                                                                                              


