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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 2014 sunt 
prezentate în tabelul de mai jos: 
 

INDICATORI  SPECIFICI 
ANUL 2014 

1. Fond de timp disponibil: 2687 
2. Unităţi vizitate:  

■ Control preventiv 1434 
■  Campanii 297 
■  Alte activităţi 88 

3. Număr controale:  
■ Titular 1661 
■ Asistat 1349 

4. Nr. zile utilizate pentru control:  
■ Controale programate (zile) 1737 
■ Controale pentru verificare măsuri (zile) 40 
■ Controale în vederea autorizării (L 126, L 319, 
etc.) (zile) 

53 

■ Determinări de noxe (zile) 0 
■ Sesizări (zile) 119 
■ Controale efectuate cu ocazia verificării 
dosarelor de cercetare cu itm (zile) 

18 

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

198 

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

67 

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

 

■ Soluţionare scrisori, sesizări, reclamaţii (zile) 7 
■ Prestări servicii, în condiţiile legii (zile) 8 
■ Alte lucrări de birou (zile) 111 
■ Perfecţionare profesională (zile) 16 

7. Fond de timp neutilizat:  
■ Număr zile de concediu de odihnă (zile) 225 
■ Număr zile concediu medical (zile) 188 
■ Număr zile concediu fără plată (zile) 0 

8. Număr evenimente comunicate de angajatori: 65 
9. Număr de  evenimente cercetate de angajatori şi 

avizate de ITM: 
41 

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 9 
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■ Accidente de muncă cu invaliditate confirmată 2 
■ Accidentaţi în muncă cu incapacitate 
temporară de muncă 

33 

12. Număr total de accidente de muncă colective: 0 
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 

0 

14. Opriri funcţiune:  
■ Unităţi 1 
■ Echipamente 16 

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

instituţiilor: 
1 

17.  
Sancţiuni contravenţionale  

 
 ■ Nr. 2271 

Valoare (lei)  

■ Aplicate 60 

■ Amenzi 370000 

■ Avertismente 2211 

 
 
 
I.2. Indicatori specifici domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă 
 
În cursul anului 2014, inspectorii de muncă din domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă au controlat un număr de 1519 societăţi comerciale, numărul angajaţilor 
din unităţile controlate fiind de 31009. 
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 2014 a fost de 495 unităţi, iar 
numărul mediu de angajaţi în unităţile din agricultură a fost de 4986, iar 
distribuţia angajaţilor este următoarea: 
- 3988 bărbaţi; 
- 998 femei; 
- 0 tineri (15-18 ani). 
Numărul de unităţi controlate  în cursul anului 2014 a fost de 203, iar  numărul de 
unităţi controlate mai mult de o dată a fost  de 29,  numărul persoanelor angajate 
în unităţile controlate fiind de 5130. 
 
 
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 2014 a fost de 244 unităţi, iar 
numărul mediu de angajaţi în unităţile din transporturi a fost de 1767, iar 
distribuţia angajaţilor este următoarea: 
- 1590 bărbaţi; 
- 177 femei; 
- 0 tineri (15-18 ani). 
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Numărul de unităţi controlate în cursul anului 2014 a fost de 68, iar numărul de 
unităţi controlate mai mult de o dată a fost  de 2, numărul persoanelor angajate în 
unităţile controlate fiind de 1804. 

 
Indicatori pentru domeniul industrie, comerţ, alte domenii 
 
Numărul de unităţi existente în cursul anului 2014 a fost de 3588 unităţi, iar 
numărul mediu de angajaţi în unităţile din industrie, comerţ şi alte domenii a fost 
de 35732, iar distribuţia angajaţilor este următoarea: 
- 23225 bărbaţi; 
- 12507 femei; 
- 0 tineri (15-18 ani). 
Numărul de unităţi controlate  în cursul anului 2014 a fost de 1248, iar  numărul de 
unităţi controlate mai mult de o dată a fost  de 111,  numărul persoanelor angajate 
în unităţile controlate fiind de 24075. 

 
Repartizarea teritorială  a unităţilor din domeniul agricultură existente în anul 

2014 
 

Judeţul Nr. unităţi 
existente 

Nr. mediu 
angajaţi 

Bărbaţi Femei Tineri 
15-18 ani 

Călăraşi 495 4986 3988 998 0 
  

 
 

Situaţia unităţilor controlate din domeniul agricultură şi numărul de angajaţi  
din aceste unităţi, în anul 2014 

 
 

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 203 232 232 0 3133 29 
 
 
 

Repartizarea teritorială  a unităţilor din domeniul minier existente în anul 2014 
 

 
 
 
 

 

Judeţul Nr. unităţi 
existente 

Nr. mediu 
angajaţi 

Bărbaţi Femei Tineri 
15-18 ani 

Călăraşi 0 0 0 0 0 
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Situaţia unităţilor controlate din domeniul minier şi numărul de angajaţi  din 
aceste unităţi, în anul 2014 

 
 

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 
2014 

 
 

Judeţul Nr. unităţi 
existente 

Nr. mediu 
angajaţi 

Bărbaţi Femei Tineri 
15-18 ani 

Călăraşi 244 1767 1590 177 0 
 
 

Situaţia unităţilor controlate din domeniul transporturi şi numărul de angajaţi  
din aceste unităţi, în anul 2014 

 
 

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 68 70 70 0 1804 2 
 
 

Repartizarea teritorială  a unităţilor din domeniul industrie, comerţ, alte 
domenii existente în anul 2014 

 
 

Judeţul Nr. unităţi 
existente 

Nr. mediu 
angajaţi 

Bărbaţi Femei Tineri 
15-18 ani 

Călăraşi 3588 35732 23225 12507 0 
 
 

Situaţia unităţilor controlate din domeniul industrie, comerţ, alte domenii  şi 
numărul de angajaţi  din aceste unităţi, în anul 2014 
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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 1248 1359 1359 1 24075 111 
 

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

 
În cursul anului 2014, inspectorii de muncă din domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă au efectuat un număr de 1661 controale. 
 

 
 
 

Fondul de timp utilizat în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
 

  În cursul anului 2014, fondul de timp utilizat de inspectorii de muncă din 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a fost de 2687 zile, distribuit astfel: 
■ Controale programate – 1737 zile; 
■ Controale pentru verificare măsuri  -  40zile; 
■ Controale în vederea autorizării (L 126, L 319, etc.) – 53 zile; 
■ Determinări de noxe  - 0 zile; 
■ Sesizări  - 19 zile; 
■ Controale efectuate cu ocazia verificării dosarelor de cercetare cu itm – 18 zile; 
■ Nr. zile utilizate  pentru cercetare evenimente  şi avizare dosare de cercetare cu 
itm (zile) – 198 zile; 
■ Nr. zile utilizate pentru instruiri în domeniul SSM (zile) -  67 zile; 
■ Nr. zile utlizate pentru lucrări de birou în domeniul SSM: 142 zile; 
- Soluţionare scrisori, sesizări, reclamaţii - 7 zile; 
- Prestări servicii, în condiţiile legii – 8 zile; 
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- Alte lucrări de birou  -  111 zile; 
- Perfecţionare profesională – 16 zile; 
■ Fond de timp neutilizat: 413 zile; 
       -  nr. zile concediu de odihnă – 225 zile; 
       -  nr. zile concediu medical – 188 zile;  
 

Fond de timp 

 
 
Autorizarea sau avizarea  funcţionării agenţilor economici din punct de vedere 

al securităţii  şi sănătăţii în muncă 
 

În cursul anului 2014, 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. 
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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 

312 126 17 169 
 

126

17

169

Legea nr. 319/2006

modificata

Legea nr. 126/1995

actualizata

Alte legi
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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 2014 

1. Numărul sancţiunilor contravenţionale aplicate 
în domeniul SSM - amenzi 
 

60 

2. Valoarea sancţiunilor aplicate (lei) 370000 
3. Numărul propunerilor de urmărire penală 

înaintate instituţiilor competente 
1 

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

1 

5. Nuărul echipamentelor de muncă oprite din 
funcţiune 

15 
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VI.1. Sancţiuni  aplicate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
 
Numărul sancţiunilor contravenţionale aplicate în cursul anului 2014 a fost de 60, 
iar cuantumul valoric al sancţiunilor aplicate a fost de 370000 lei. Activitatea 
desfăşurată de ITM Călăraşi în cursul anului 2014, pentru realizarea obiectivelor şi 
a indicatorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, se prezintă astfel: 
 

INDICATORI ANUL 2014 
Nr. sancţiuni contravenţionale aplicate: 2271 
nr. amenzi 60 
nr. avertismente 2211 
Valoare amenzi aplicate (lei) 370000 
Nr. masuri dispuse pentru neconformităţi 
depistate 

2357 

Nr. sistări de activitate 1 
Nr. echipamente de muncă oprite din 
funcţionare 

15 
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Sancţiuni contravenţionale aplicate pentru încălcările legislaţiei 
de securitate şi sănătate în muncă,pe domenii ale economiei naţionale 

 
AGRICULTURĂ 
 
 

AGRICULTURĂ ANUL  2014 
Nr. total de sancţiuni contravenţionale: 451 
nr. avertismente 436 
nr. amenzi contravenţionale 15 
Nr. total de propuneri de urmărire penală 0 
Nr. total de sistări: 6 
locuri de muncă 0 
echipamente de muncă 6 
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TRANSPORTURI 
 

TRANSPORTURI ANUL 2014 
Nr. total de sancţiuni contravenţionale: 96 

nr. avertismente 92 
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 
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INDUSTRIA MINIERĂ 
 
 

INDUSTRIA MINIERĂ 
 

ANUL 2014 

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  2014 

Nr. total de sancţiuni 
contravenţionale: 

1724 

nr. avertismente 1683 
nr. amenzi contravenţionale 41 

Nr. total de propuneri de urmărire 
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VI.2. Sancţiuni  aplicate în domeniul supravegherii pieţei 
  Nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în domeniul supravegherii 
pieţei. 
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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 2014 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 coordonată de Comitetul Înalţilor Responsabili cu 
Inspecţia Muncii (en.: SLIC) privind prevenirea alunecărilor şi căderilor la acelaşi 
nivel. 
 
Pe parcursul anului 2014 se desfăşoară „Campania Europeană  pentru prevenirea 
alunecărilor şi căderilor la acelaşi nivel” cuprinsă în Programul cadru de acţiuni al 
Inspecţiei Muncii şi prin care se urmăreşte creşterea gradului de conştientizare a 
angajatorilor şi angajaţilor, în ceea ce priveşte necesitatea respectării cerinţelor 
minime de securitate şi sănătate în muncă pentru îmbunătăţirea securităţii şi 
protecţia sănătăţii lucrătorilor, care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat 
alunecărilor şi căderilor la acelaşi nivel.  
În perioada 10.03.2014-30.04.2014, la nivelul judeţului Călăraşi s-au desfăşurat şase 
acţiuni de informare şi conştientizare a angajatorilor în ceea ce priveşte 
necesitatea respectării cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru 
îmbunătăţirea securităţii şi protecţia lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial 
risc datorat alunecărilor şi căderilor la acelaşi nivel, la care au participat agenţi 
economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniile menţionate mai sus. Fiecare 
agent economic participant a primit câte un CD cu materiale informatice.  
În perioada 02.05 – 31.10.2014 au fost efectuate controale la un număr de 201 
societăţi comerciale din domeniile vizate în cadrul acţiunii (industria alimentară, 
fabricarea băuturilor alcoolice, industria construcţiilor metalice şi a produselor din 
metal, activităţi referitoare la sănătatea umană, servicii combinate de îngrijire 
medicală şi asistenţă socială cu cazare, hoteluri şi alte facilităţi de cazare, 
restaurante şi alte activităţi de servicii, de alimentaţie, comerţ cu ridicata cu 
excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete, comerţ cu amănuntul cu 
excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), iar pentru deficienţele 
constatate au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare de 50.000 lei şi au 
fost dispuse măsuri de remediere, cu termene precise de rezolvare. Începând cu 
data de 03.11.2014 şi până în data de 30.11.2014 au fost efectuate controale 
privind modul de îndeplinire a măsurilor dispuse  şi stabilite în procesele verbale de 
control, încheiate cu ocazia controalelor anterioare. Au fost efectuate un număr de 
7 controale şi s-a constatat că măsurile dispuse au fost rezolvate în totalitate. 
NOTĂ: Acţiunea a fost prezentată şi în mass-media locală, iar articolele întocmite, 
privitor la modul de desfăşurare al campaniei europene au apărut pe site-ul ITM 
Călăraşi şi pe Facebook  ITM Călăraşi. 
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2. Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în 
Muncă sub egida Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă – 
„Stresul sub control” 
  
În anul 2014 campania organizată la nivelul Uniunii Europene de către Agenţia 
Europeană de Securitate şi Sănătate în Muncă are ca temă ”LOCURI DE MUNCĂ 
SIGURE ŞI SĂNĂTOASE – GESTIONAREA STRESULUI ŞI AL RISCURILOR 
PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ”. Campania a fost lansată la nivel european 
în aprilie 2014, iar în România evenimentele vor fi organizate pe parcursul a 5 luni, 
cu începere din luna iunie. În perioada iunie – septembrie 2014 la nivelul 
Inspectoratului Teritorial de Muncă au avut loc şase acţiune de informare şi 
conştientizare a agenţilor economici din judeţ privind GESTIONAREA STRESULUI ŞI 
A RISCURILOR PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ în asigurarea unor locuri de 
muncă sigure şi sănătoase. La aceaste întâlniri au participat un număr de 86 agenţi 
economici, care îşi desfăşoară activitatea în diferite domenii: sănătate, 
învăţâmânt, agricultură, confecţii textile, transport rutier, etc. Fiecare agent 
economic participant a primit câte un CD cu materiale informatice.  
NOTĂ: Acţiunea a fost prezentată şi în mass-media locală, iar articolele întocmite, 
privitor la modul de desfăşurare al campaniei europene au apărut pe site-ul ITM 
Călăraşi şi pe Facebook  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 ale securităţii şi sănătăţii în 
muncă” pentru formarea unei culturi de prevenire în rândul tinerilor din licee şi 
şcoli profesionale desfăşurată în perioada 30.08.2013-31.03.2014, 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 către conducătorii celor două instituţii. 
În baza Protocolului încheiat, doi inspectori de muncă, Daniel Mihnev şi Ciprian 
Brezeanu din cadrul ITM Călăraşi, în datele de 25.02.2014 şi 04.03.2014 au 
organizat instruirea reprezentanţilor unităţilor şcolare selectate, în număr de 6 şi 
anume: Liceul Tehnologic „Dan Mateescu” Călăraşi, Liceul Tehnologic „Ion Ghica” 
Olteniţa, Liceul Tehnologic „Duiliu Zamfirescu” Dragalina, Colegiul Tehnic „Ştefan 
Bănulescu” Călăraşi, Liceul Tehnologic „Matei Basarab” Mînăstirea şi Liceul 
„Danubius” Călăraşi în vederea participării la proiectul „Valenţe culturale ale 
securităţii şi sănătăţii în muncă” pentru anul 2014. Instruirea a avut loc în sala de 
şedinţe din cadrul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Călăraşi şi au fost prezente 
cele 6 cadre didactice nominalizate să participe la această acţiune. 
Cei doi inspectori de muncă din cadrul ITM Călăraşi au prezentat cele 14 module cu 
teme de securitate şi sănătate în muncă realizate de cadre de specialitate de la 
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu şi inspectori de specialitate din Inspecţia 
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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 îşi exprime opiniile 
despre materialele prezentate într-un „Chestionar de opinie” şi au primit din 
partea reprezentanţilor ITM Călăraşi diplome de participare. 
Pe parcursul lunii martie 2014 toate liceele tehnologice au avut prezentări la 
clasele a X-a şi a XI-a cu câte un 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 al judeţului Călăraşi împreună cu Inspectoratul 
Şcolar al Judeţului Călăraşi au organizat, în data de 09.04.2014, la sala 
„Amfiteatru” a Liceului „Danubius” Călăraşi, Concursul Naţional „ŞTIU  ŞI APLIC „ – 
SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ SE DESPRINDE DE PE BĂNCILE ŞCOLII! – 
ETAPA JUDEŢEANĂ. La acest concurs s-au înscris echipe formate din 3 elevi, din 
cele şase licee călărăşene participante la această acţiune, fiecare grup fiind însoţit 
de către  profesorul coordonator. 
Concursul a constat din două probe şi anume: 
- Prima etapă: proba teoretică pe bază de chestionar cu 20 întrebări cu mai multe 
variante de răspuns, punctajul de acces în etapa a II-a fiind de 180 puncte; 
- Etapa a II-a: proba 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 
unităţii şcolare participante, unde elevul participant învăţa şi după care aceasta 
trebuia să identifice riscurile de accidentare şi echipamentul individual de 
protecţie complet necesar angajatului din imaginea respectivă. 
Concursul a avut echipele a trei licee câştigătoare a medaliilor şi cupelor acordate 
de organizatori şi anume: 
- Locul I a fost ocupat de către Liceul Tehnologic „Matei Basarab” Mînăstirea, 
echipa fiind formată din următorii elevi: Marin Ionuţ Valentin, Vlad Marius 
Georgian şi Nicu Petrică pregătiţi de profesor coordonator, ing. Nuţă Paulina; 
- Locul II a fost ocupat de către Liceul Tehnologic „Ion Ghica”  Olteniţa, echipa 
fiind formată din elevii: Bratu Ionela, Enciu Florentina – Dănuţa, Răducu Simona - 
Adriana, pregătiţi de profesor coordonator Lazăr Elena; 
- Locul III a fost ocupat de Liceul Tehnologic „Dan Mateescu” Călăraşi, echipa fiind 
formată din elevii: Toader Robert – Ionuţ, Ştefan Mihăiţă – Alexandru, Jianu Robert 
– Marian, pregătiţi de profesor coordonator Bănică Emil. 
Elevii de la celelalte licee participante şi de asemenea toate cadrele didactice 
care s-au ocupat de pregătirea lor au primit diplome de participare  şi cărti din 
partea Inspectoratului Teritorial de Muncă al judeţului Călăraşi, sponsorul oficial al 
concursului fiind Grupul Tenaris – Silcotub. 
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. 
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2. Campanie naţională de verificare a respectării prevederilor legale privind 
securitatea şi sănătatea în muncă la desfăşurarea activităţilor cu articole 
pirotehnice 
 
În perioada 16 - 18.06.2014 s-a desfăşurat Campania Naţională de verificare a 
respectării prevederilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă la 
desfăşurarea activităţilor cu articole pirotehnice şi explozivi de uz civil. Au fost 
controlaţi un număr de 6 agenţi comerciali şi nu au fost constatate deficienţe.  
În perioada 08.12.2014 - 09.01.2015, s-a desfăşurat campania naţională de 
verificare a legalităţii comercializării articolelor pirotehnice, acţiune care a fost 
motivată de unele evenimente grave petrecute 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 8 agenţi comerciali şi nu au fost constatate 
deficienţe. 
 
3. Campanie de Control privind organizarea activităţii de intervenţie şi salvare 
în unităţi industriale cu potenţial pericol de emisii de gaze, vapori şi pulberi 
toxice, asfixiante, inflamabile sau explozive 
 
S-a procedat conform metodologiei  prin nominalizarea echipelor formate din câte 
doi inspectori de muncă şi care răspund de modul de îndeplinire în bune condiţii a 
prevederilor campaniei.  În data de 30.06.2014, în sala de şedinţe a Inspectoratului 
Teritorial de Muncă al judeţului Călăraşi a avut loc o întâlnire privind informarea 
societăţilor care au obligaţia să-şi organizeze activităţi de intervenţie şi salvare în 
conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1637/2007 şi Ordinului nr. 391/2007 
pentru aprobarea Normativului privind organizarea activităţii de intervenţie şi 
salvare la unităţile industriale cu pericol potenţial de emisii de gaze toxice şi/sau 
explozive. La întâlnire au participat un număr de 14 agenţi economici. 
În perioada 01.07 – 14.08.2014 au fost efectuate controale la un număr de 12 
societăţi comerciale din domeniile vizate în cadrul acţiunii (industria alimentară, 
fabricarea băuturilor alcoolice, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, 
comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule, industria metalurgică, 
etc.), nu au fost constatate deficienţe. 
   
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 2014, coordonat de către Comisia Europeană. 
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În cursul anului 2014, ITM Călăraşi a efectuat un număr de 41 controale în domeniul 
supravegherii pieţei, identificând 305 produse, în societăţi care comercializează 
produse din domeniile reglementate. La nivelul judeţului Călăraşi, motivat de 
faptul că numărul societăţilor de acest fel, fiind foarte mic, iar varietatea 
produselor din domeniile reglementate fiind limitată, nu întotdeauna a fost posibil 
respectarea programului sectorial impus de către Inspecţia Muncii.  
 
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  
 
 Au fost controlate un număr de 111 societăţi comerciale, au fost constatate 150 
deficienţe pentru care au fost dispuse măsuri de rezolvare, cu termene precise, au 
fost aplicate 150 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 13000 lei şi a fost oprită 
activitatea la un loc de muncă, în acelaşi timp fiind oprit şi un echipament de 
muncă. Dintre măsurile dispuse în urma controalelor efectuate menţionăm: 
-se va lua măsura împrejmuirii şi marcării şanţurilor şi golurilor tehnologice cu 
banda de culoare galbenă alternând cu culoarea neagră sau roşie alternând cu 
culoarea albă, şi a completării zonei cu panouri de semnalizare; 
-conducerea societăţii va lua măsura completării planului propriu de securitate din 
şantier cu întocmirea unei proceduri de lucru privind lucrul la înălţime; 
-societatea va întocmi o notă internă de predare primire a EIP-lui, către toţi 
salariaţii; 
-conducerea societăţii va efectua suplimentar ori de cate ori este necesar, la 
începerea lucrărilor dintr-un santier, un instructaj suplimentar celui periodic, 
datorită noilor condiţii de muncă si modificării tehnologiilor existente; 
-conducerea societăţii va inventaria toate sortimentele de EIP utilizate de propriul 
personal, iar cele care prezintă stare avansată de uzură vor fi înlocuite cu altele 
noi cu proprietăţi de protecţie superioare; 
-se vor asigura semnalizările de securitate şi sănătate îin muncă, conforme cu 
prevederile HG 971/2006; 
-asigurarea exploatării fără pericole a recipientelor – butelii încărcate cu gaze 
comprimate; 
-căile de circulaţie interne şi ieşirile de urgenţă vor fi menţinute permanent libere 
şi amplasate  astfel încât să conducă în mod cât mai direct posibil  în aer liber; 
-se va asigura şi controla cunoaşterea şi aplicarea de către lucrători a măsurilor din 
planul de prevenire şi protecţie şi a prevederilor legale în domeniu; 
-actualizarea declaraţiei prealabile pentru identificarea subantrepenorilor de pe 
şantier; 
-societatea va lua masura de a asigura materialele necesare informării şi instruiri 
lucrătorilor cu privire la SSM. 
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2. Acţiune 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) 
 
Primul punct din cadrul acţiunii a fost numirea Grupului local de lucru la nivelul 
judeţului Călăraşi şi transmiterea datelor membrilor către Inspecţia Muncii, 
următorul pas fiind participarea celor doi inspectori de muncă, numiţi în grupul de 
lucru la instruirea  privind modificările legislative nou apărute, care trebuia să se 
desfăşoare la Bucureşti, în perioada 05-06.05.2014. Prin adresa cu nr. 281/IGSA – 
SSM/30.04.2014 s-a  amânat instruirea membrilor Grupurilor de lucru locale pentru 
semestrul al II-lea.  În perioada 13 - 14.10.2014 s-a desfăşurat la ITM Bucureşti 
instruirea inspectorilor de munca ce fac parte din Grupurile locale REACH, instruire 
ce a avut loc sub denumirea „Controlul punerii în aplicare a prevedrilor REACH şi 
SSM”.  Elementele instruirii au fost: 
*Introducerea în politica UE privind substanţele chimice; 
*Regulamentele CLP şi REACH pentru protecţia sănătăţii lucrătorilor; 
*Utilizarea fişei cu date de securitate (VLE şi DNEL) pentru asigurarea SSM; 
*Verificarea utilizării substanţei în interiorul scenariului de expunere (decriptorii 
utilizării, standardizarea, raportul de caracterizare a riscului); 
*Autorizare/restricţionare – instrumente pentru managementul riscurilor chimice; 
*Regăsirea informaţiilor despre substanţe pe Site-ul ECHA; 
*Inspecţia REACH şi SSM 
 La nivelul judeţului Călăraşi au fost efectuate 4 controale la societăţi comerciale 
care deţin, utilizează sau comercializează substanţe periculoase. 
 
3. Acţiune privind verificarea respectării modului de utilizare a echipamentelor 
de muncă şi a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la 
transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere. 
 
În data de 18.03.2014 la Direcţia Silvica a judeţului Călăraşi a avut loc o sesiune de 
informare, unde au fost prezentate obiectivele acţiunii privind verificarea 
respectării modului de utilizare a echipamentelor de muncă şi a tehnologiilor de 
exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei 
lemnoase pe drumurile forestiere: 
-necesitatea angajarii în meseriile de fasonatori mecanici, mecanizatori forestieri 
şi conducători de autospecializate pentru transportul masei lemnoase, nunai a 
lucrătorilor care au calificare şi experienţă îndelungată în aceste meserii; 
-necesitatea întocmirii unei documentaţii tehnice corespunzătoare, în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru desfăşurarea activităţii în exploatarea 
parchetelor forestiere; 
-necesitatea respectării prevederilor legale la instruirea lucrătorilor, în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă, din exploatările forestiere, sub cele trei aspecte 
(introductiv general, la locul de muncă şi periodic, la începerea unui nou parchet). 
La această întâlnire au participat reprezentanţi din cele trei ocoale silvice din 
judeţul Călăraşi (Ocolul Silvic Mitreni, Ocolul Silvic Călăraşi şi Ocolul Silvic Lehliu 
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Gară), precum şi reprezentanţi din cadrul Direcţiei Silvice Călăraşi. Au mai fost 
prezentate materiale referitoare la statistici ale accidentelor de muncă din 
domeniul silvicultură şi exploatări forestie, la cauzele şi împrejurările producerii 
unor accidente de muncă, la principalele neconformităţi constate în timpul 
controalelor efectuate de  către inspectorii de muncă. 
În cursul trimestrului I 2014 s-a desfăşurat prima etapă a acţiunii, fiind controlate 
un număr de 8 societăţi comerciale, fiind constatate 13 deficienţe pentru care au 
fost dispuse măsuri de remediere cu termene precise de rezolvare. Dintre 
deficienţele constatate menţionăm: 
-persoanele numite prin decizie să acorde primul ajutor nu au fost instruite in 
acest sens; 
-angajatorul nu a întocmit grafic de mentenanţă pentru toate echipamentele de 
muncă; 
-nu  a fost finalizată  semnalizarea şi marcarea tuturor zonelor de lucru din 
parchet. 
-salariaţii nu purtau în totalitate echipamentul individual de protecţie pe care îl 
aveau în dotare; 
-nu a fost finalizat controlul medical pentru trei dintre salariaţi. 
În cursul trimestrului IV 2014 s-a desfăşurat etapa de verificare a modului de 
îndeplinire a măsurilor dispuse la angajatorii controlaţi în trimestrul I 2014, iar în 
urma verificărilor efectuate s-a ajuns la concluzia că au fost rezolvate toate 
neconformităţile constatate de către inspectorii de muncă. 
 
4. Acţiune de verificare a măsurilor de securitate şi sănătate în muncă aplicate 
de angajatori pentru prevenirea incendiilor şi exploziilor în sectorul extractiv. 
 
În cursul trimestrului I 2014 s-a desfăşurat Acţiunea de verificare a măsurilor de 
securitate şi sănătate în muncă aplicate de angajatori pentru prevenirea  
incendiilor şi exploziilor în sectorul extractiv.  
În judeţul Călăraşi, activitatea extractivă este localizată pe Braţul Borcea, fiind 
active două societăţi comerciale care au activitatăţi de extracţie pietriş şi nisip, 
conform CAEN 0812: S.C. Meridian S.R.L şi S.C. Port Bazinul Nou S.A. din Galaţi. În 
urma controalelor efectuate la cele două societăţi comerciale, au fost constatate 
două deficienţe pentru care au fost dispuse măsuri de rezolvare. 
 
5. Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din   
întreprinderi mici (10 - 49 lucrători). 
 
În perioada 01.01 – 28.02.2014 au fost selectate întreprinderile mici active 
din judeţul Călăraşi care vor fi cuprinse în acţiunea de monitorizare, din 
baza de date a ITM Călăraşi. 
În perioada 01.03 – 14.03.2014 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.  
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Până la data de 16.05.2014, 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 30.05.2014, 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 102 întreprinderi mici, 96 
returnând răspunsurile. Numărul total de lucrători din întreprinderile mici 
care au transmis la ITM Călăraşi chestionarul completat este de 2.174. 
Incepand cu 01.06.2014 se desfăşoară acţiunea de efectuare a controalelor 
la intreprinderile 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 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 87 întreprinderi mici, fiind dispuse 118 
măsuri cu termene precise de rezolvare şi au fost aplicate 110 de sancţiuni 
contravenţionale, dintre care 3 amenzi în valoare de 13500 lei. 
 
6. Acţiune 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), respectiv a prevederilor legale privind securitatea si sănătatea în 
muncă (acţiune comună în domeniile securităţii şi sănătăţii în muncă şi al 
relaţiilor de muncă)  
 
Acţiunea de control s-a desfăşurat, atât pe teren (trafic), timp de trei zile în 
fiecare lună cât şi la sediul angajatorilor care desfăşoară activităţi economice 
principale sau secundare de transport rutier de marfă şi persoane. De menţionat, că 
în teren (trafic) controalele s-au efectuat de către inspectorii de muncă din cadrul 
ITM Călăraşi, atât din Compartimentul Relaţii de Muncă, cât şi Compartimentul 
Securitate şi Sănătate în Muncă cu sprijinul inspectorilor din cadrul Inspectoratului 
de Stat  pentru Controlul în Transport  Rutier Călăraşi. În cadrul acţiunii au fost 
controlate un număr de 34 societăţi comerciale, iar pentru cele 24 de deficienţe 
constatate au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare de 13000 lei şi au 
fost dispuse măsuri de remediere, având termene precise de rezolvare.  
Dintre măsurile dispuse în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă menţionăm: 
-fisa individuala de instruire va fi prevazuta cu traseul si durata deplasarii; 
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-la nivelul unităţii se va efectua o verificare a tuturor autovehiculelor ca acestea să 
fie dotate corespunzator (2 triunghiuri reflectorizante, cric corespunzător sarcinii 
de ridicat, cale pentru blocarea roţilor şi dispozitive pentru suspendat). 
-fişa postului pentru conducătorul auto va fi completată cu atribuţiile şi 
responsabilităţile pe linie de securitate a muncii (erau prezentate în fişa postului la 
modul general);  
-se va reactualiza tematica de instruire introductiv generala cu modificarile Legii 
nr. 319/2006, actualizate  a securităţii şi sănătăţii în muncă; 
-completarea instrucţiunilor proprii de securitate a muncii cu faptul, că înainte de 
plecarea în cursă a autovehiculului, să se elibereze foaie de parcurs în care să apară 
menţiunea privind starea tehnică a acestuia, fapt confirmat prin semnătură de 
conducătorul auto şi şeful ierarhic superior al acestuia. 
-unitatea va efectua o verificare a tuturor autovehiculelor, dacă acestea sunt 
dotate cu truse medicale şi stingătoare  care nu au termen de valabilitate depăşit. 
-persoanele numite prin decizie să acorde primul ajutor vor fi instruite de către 
medicul de medicina muncii.   

7. Acţiunea privind verificarea modului în care sunt respectate cerinţele 
minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor care pot fi 
expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive din silozurile de 
cereale şi fabricile de nutreţuri concentrate 
 
În perioada 30.07-04.08.2014 au fost efectuate controale la societăţi comerciale  
care efectuează activităţi de recepţionare, condiţionare, păstrare şi valorificarea 
produselor agricole (cod CAEN: G 521-5210, 5224 şi H 462-4621) şi fabricarea 
nutreţurilor combinate (cod CAEN: C 109-1091, 1092). 
Obiectivele acţiunii au fost: 
-creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi lucrătorilor în ceea ce 
priveşte necesitatea aplicării şi respectării prevederilor legale în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă 
-stabilirea măsurilor care se impun, ca urmare a nerespectării de către angajatori şi 
lucrători, a cerinţelor de sănătate şi securitate în muncă în vederea prevenirii 
producerii accidentelor de muncă şi a îmbplnăvirilor profesionale. 
În cadrul acţiunii au fost controlate un număr de 12 societăţi comerciale, iar pentru 
cele 14 de deficienţe constatate au fost aplicate sancţiuni contravenţionale şi au 
fost dispuse măsuri de remediere, având termene precise de rezolvare.  
Dintre măsurile dispuse în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă menţionăm: 
-reactualizarea documentului privind protecţia împotriva exploziilor, în care vor fi 
cuprinse locurile clasificate pe zone, conform Anexei nr. 1 din HG 1058/2006, 
locurile unde pot apărea atmosfere explozive. 
-se va reface Planul de intervenţie în caz de incendiu sau explozie, datorită 
schimbării surselor de alimentare la uscătoarele silozurilor (gaze naturale).  
-revizuirea şi actualizarea Planului propriu de intervenţie în caz de incendiu sau 
explozie. 
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-se vor asigura semnalizările de securitate şi sănătate în muncă pentru căile de 
circulaţie interioară, conform prevederilor HG 971/2006. 
-angajatorul va completa fişa de post a silozarului şef cu atribuţiile şi 
responsabilităţile conform activităţii desfăşurate. 
-instruirea lucrătorilor se va efectua si cu prevederile HG 1058/2006 privind 
cerinţele minime de SSM pentru lucrătorii care pot fi expuşi unui potenţial risc 
datorat atmosferelor explozive. 

VII.5. ACŢIUNI ÎN DOMENIUL SUPRAVEGHERII PIEŢEI 
 
1. Instruirea inspectorilor de muncă ce au atribuţii în domeniul supravegherii 
pieţei pentru implementarea la nivel naţional şi utilizarea sistemului informatic 
ICSMS al Comisiei Europene  
 
În perioada 28-29 mai 2014 a avut loc la Inspectoratul Teritorial de Muncă al 
judeţului Dolj instruirea inspectorilor de muncă cu atribuţii în domeniul 
supravegherii pieţei în vederea utilizării sistemului informatic ICSMS (Information – 
Communication – System – Market – Surveillance) al Comisiei Europene şi alinierea 
la bunele practici europene în ceea ce priveşte baza de date a produselor 
controlate şi găsite neconforme la nivel comunitar, instruire la care a participat şi 
un inspector de muncă din cadrul ITM Călăraşi. Sistemul informatic prezentat 
permite monitorizarea produselor neconforme din domeniul reglementat al 
legislaţiei europene privind libera circulaţie a produselor. La instruire a fost 
prezentat Manualul de urilizare al sistemului informatic ICSMS care a fost elaborat 
de Comisia Centrală şi tradus în limba română de către Grupul central de lucru din 
cadrul Inspecţiei Muncii. 
 
2 Instruirea inspectorilor de muncă ce au atribuţii în domeniul supravegherii 
pieţei pentru implementarea bunelor practici europene în controlul produselor 
(continuare a acţiunii nr. 17 din Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii 
pentru anul 2013) 
 
Instruirea inspectorilor de muncă ce au ca atribuţii de supraveghere a pieţei în 
cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă  al judeţului Călăraşi, privitor la modul 
de aplicare unitară a legislaţiei ce reglementează  punerea pe piaţă a produselor  a 
avut loc în anul 2013. 
 
VII. 6. ACŢIUNI SECTORIALE 

 
1.Informarea şi conştientizarea angajatorilor din învăţământ 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 învăţământ, fiind 
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controlate un număr de 65 unităţi scolare, iar pentru deficienţele constatate au 
fost dispuse măsuri de remediere cu termene precise de rezolvare. Dintre măsurile 
dispuse menţionăm: 
-angajatorul va lua măsuri pentru organizarea activităţilor în caz de pericol grav şi 
iminent de accident; 
-angajatorul va elabora planul de prevenire si protecţie pe anul 2014; 
-angajatorul va completa fişa de instruire conform prevederilor legale; 
-angajatorul va lua măsuri pentru instruirea personalului care acordă primul ajutor 
medical; 
-angajatorul va asigura numărul corespunzător de truse medicale de prim ajutor; 
-angajatorul va emite decizii referitoare la modul de organizare a activităţii de 
securitate şi sănătate în muncă; 
-angajatorul va reface  instrucţiunile proprii de prevenire şi protectie în 
conformitate cu  prevederilor art. 80) din HG 1425/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
-angajatorul va lua măsuri pentru organizarea activitatii de acordare a primului 
ajutor medical, evacuare a lucratorilor etc. 
-angajatorul va lua măsuri pentru finalizarea controlului medical periodic. 
-instruirea din punct de vedere al SSM se va efectua conform prevederilor CAP. V - 
Instruirea lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca, HG 1425/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
-angajatorul va lua măsuri pentru autorizarea ISCIR a centralei termice.  
-angajatorul va lua măsuri pentru evaluarea riscurilor de accidentare pentru 
personalul nedidactic şi cel auxiliar. 
-angajatorul va întocmi un plan de prevenire si protecţie compus din măsuri 
tehnice, sanitare, organizatorice şi de alta natură, bazat pe evaluarea riscurilor, 
pe care le va aplica corespunzator condiţiilor de muncă specifice unităţii. 
 
2.Verificarea modului de respectare de către agenţii economici a prevederilor 
legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă în activităţile de 
transport intern, depozitare şi utilizare a substanţelor de uz fitosanitar şi a 
îngrăşămintelor chimice în agricultură. 
 
Cu privire la modul în care sunt respectate prevederile legale referitoare la 
securitatea şi sănătatea în muncă în activităţile de transport intern, depozitare şi 
utilizare a substanţelor de uz fitosanitar şi a îngrăşămintelor chimice în 
agricultură, s-au constatat, în majoritatea unităţilor verificate, următoarele: 
-societatea a depus la ITM Călăraşi, documentaţia în vederea autorizării 
activităţilor cu produse de protecţia plantelor; 
-unitatea are personal atestat profesional pentru activităţi cu produse de protecţia 
plantelor; 
-spaţiul pentru depozitarea produselor de protecţia plantelor are uşă metalică sau 
uşă asigurată cu grilaj metalic, ventilaţie naturală, gratii la ferestre şi paviment 
impermeabilizat; 
-este achiziţionată trusă sanitară de prim ajutor ; 
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-este efectuat controlul medical al lucrătorilor,  prin servicii medicale de medicina 
muncii;  
-au fost elaborate instrucţiuni proprii,  pentru activităţi cu produse de protecţia 
plantelor; 
-sunt achiziţionate sortimentele de EIP necesare desfăşurării activităţilor cu 
produse de protecţia plantelor iar pentru cele deteriorate au fost dispuse măsuri 
de înlocuire a lor; 
-societatea distribuitoare de produse de protecţia plantelor deţine mijloace de 
transport, avizate pentru transportul produselor periculoase, iar conducătorii auto 
au fost instruiţi pentru astfel de activităţi; 
-regimul ambalajelor este stabilit prin contract, multe dintre societăţi fiind 
înscrise în programul naţional SCAPA; 
-nu au fost identificate produse fitosanitare cu termen de valabilitate expirat; 
Au fost efectuate controale la un număr de 232 agenţi economici, dintre care 149 
au fost autorizaţi sau reautorizaţi pentru activităţi cu produse de protecţia 
plantelor, conform OG 4/1995, act. Au fost aplicate  15 sancţiuni contravenţionale 
în valoare de 107000 lei şi s-au dispus măsuri şi termene de remediere a 
deficienţelor constatate. Dintre măsurile dispuse menţionăm : 
-revizuirea tematicii de instruire introductiv generală şi  eliminarea  articolelor  
abrogate  din Legea nr. 319/2006 actualizată. 
-procurarea kitului de înlocuire pentru trusa de prim ajutor. 
-refacerea semnalizării de securitate şi sănătate la unele magazii pentru 
depozitarea produselor fitosanitare; 
-se va reactualiza decizia de numire a persoanelor desemnate pentru acordarea 
primului ajutor, conform instruirilor efectuate 
-societatea va depune la ITM Călărasâşi, documentatia în vederea reavizării 
autorizaţiilor pentru activităţi cu produse de protecţia plantelor; 
- prelucrarea măsurilor din planul de prevenire şi protecţie, cu lucrătorii societăţii. 
-se va actualiza la zi registrul pentru evidenţa mişcării produselor fitosanitare. 
-persoana nominalizată pentru acordarea primului ajutor va fi instruită în acest 
sens. 
-contractele pentru prestări serviicii agricole vor fi prevazute cu clauze referitoare 
la securitatea muncii. 
-se vor prezenta la ITM Călăraşi, fişele de identificare a factorilor de risc 
profesional. 
-asigurarea unei ventilaţii naturale corespunzătoare, la magazia de produse 
fitosanitare. 
-completarea instrucţiunilor proprii de SSM  pentru utilizarea  produselor 
fitosanitare cu instrucţiuini de exploatare a maşinii de erbicidat autopropulsate - 
extrase din cartea tehnică a acesteia. 
-se vor înlocui sortimentele de EIP uzate (necesare pentru activităţi cu produse 
fitosanitare). 
 
3. Verificarea respectării prevederilor de securitate şi sănătate în muncă în 
activitatea de desfacere a produselor petroliere 
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 Măsura a fost rezolvată prin efectuarea de controale la unităţile care au ca 
profil de activitate desfacerea produselor petroliere. Au fost efectuate 13 
controale fiind constatate 21 deficienţe, pentru care au fost dispuse măsuri de 
remediere, cu termene precise de rezolvare. Dintre măsurile dispuse amintim: 
- se va finaliza delimitarea, îngrădirea şi semnalizarea zonei de lucru din incinta 
staţiei. 
- fişele de post  ale lucrătorilor vor fi completate cu atribuţiile şi responsabilităţile 
pe linie de securitate a muncii. 
- se va finaliza planul de zonare (zone explozive). 
- vor fi instruiţi de către medicul de medicina muncii lucrătorii  care acordă primul 
ajutor. 
-se va finaliza semnalizarea zonei de încărcare – descărcare a carburanţilor. 
-se va reface lista internă de acordare a EIP în funcţie de riscurile de accidentare 
şi îmbolnăvire profesională la care sunt expuşi lucrătorii. 
 
4. Verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind lucrul 
la înălţime 
 
 Măsura a fost rezolvată prin efectuarea de controale la unităţile care au fost 
verificate în cadrul Acţiunii privind verificarea modului de respectare a cerinţelor 
minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor, 
precum şi controale la societăţile comerciale care au ca domeniu de activitate: 
COD CAEN 6110-activităţi de telecomunicaţii prin reţele de cablu şi 6120 - 
activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit). 
Au fost controlate un număr de 111 societăţi comerciale, au fost constatate 
150deficienţe pentru care au fost dispuse măsuri de rezolvare, cu termene precise, 
au fost aplicate 150 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 13000 lei şi a fost 
oprită activitatea la un loc de muncă, în acelaşi timp fiind oprit şi un echipament 
de muncă. 
 
 
VII. 7. 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: 
*Protecţia salariaţilor în perioadele cu temperaturi extreme; 
*Cultura contractului individual de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă; 
*Autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în 
muncă; 
*Ziua Internaţională pentru securitate şi sănătate în muncă; 
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*Prezentarea Campaniei Europene pentru prevenirea alunecărilor şi căderilor la 
acelaşi nivel; 
*Organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie; 
*Organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie prin desemnarea unuia sau 
mai multor lucrători; 
*Organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie prin servicii interne, servicii 
externe; 
*Securitate şi sănătate în muncă – servicii externe de prevenire şi protecţie; 
*Securitate şi sănătate în muncă – evaluarea riscurilor pentru securitatea şi 
sănătatea lucrătorilor; 
*Campania Europeană „LOCURI DE MUNCĂ SIGURE ŞI SĂNĂTOASE – GESTIONAREA 
STRESULUI ŞI AL RISCURILOR PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ”;  
*Organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie prin asumarea de către 
angajator a atribuţiilor în domeniul SSM; 
*Sănătate şi securitate în muncă – Organizarea activităţilor de prevenire şi 
protecţie prin servicii interne, servicii externe; 
*ITM Călăraşi – O nouă întâlnire cu reprezentanţii firmelor de servicii externe; 
*Sănătate şi securitate în muncă – organizarea activităţilor de prevenire şi 
protecţie prin desemnarea unuia sau mai multor lucrători;  
*Condiţiile de muncă vor fi luate la control în perioada caniculară;  
*Angajatorii călărăşeni respectă legea pe timp de caniculă;  
*Inspectorii de muncă au efectuat controale „de sezon” ;  
*ITM Călăraşi a organizat un simpozion cu tema „Stresul sub control”;  
*Săptămâna europeană pentru securitate şi sănătate în muncă – „Managementul 
stresului pentru locuri de muncă sănătoase”; 
*În anul 2014 în Călăraşi s-a înregistrat cel mai mic număr de accidente de 
muncă din ultimii 10 ani;  
*ITM Călăraşi dă raportul!;  
*Şedinţa trimestrială de analiză a ITM Călăraşi;  
*ITM Călăraşi principalul promotor în procesul de implementare a normelor 
legale de securitate şi siguranţă în muncă;  
*Amenzi de 50000 lei, aplicate de ITM Călăraşi în cadrul campaniei pentru 
prevenirea alunecărilor şi căderilor la acelaşi nivel; 
*ITM Călăraşi – amenzi de jumătate de miliard!;  
*ITM Călăraşi a aplicat amenzi de 23000 lei în domeniul transportului de mărfuri 
şi persoane;  
*ITM –Transportatorii – La control;  
*Transportul rutier, în vizorul inspectorilor muncii călărăşeni;  
*ITM Călăraşi controlează firmele care desfăşoară activităţi de manipulare a 
obiectelor pirotehnice;  
*ITM Călăraşi a controlat 34 societăţi comerciale specializate în transporturi 
auto;  
*Inspectorii de muncă vor emite ecusoane personalizate pentru comercianţii de 
materiale pirotehnice.  
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1. În data de 29.04.2014, ora 10:30, Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului 
Călăraşi a organizat simpozionul cu tema „SECURITATE ŞI SĂNĂTATE LA 
UTILIZAREA SUBSTANŢELOR CHIMICE ÎN MUNCĂ”, cu ocazia ZILEI 
INTERNAŢIONALE PENTRU SECURITATE ŞI SĂNĂTĂTE ÎN MUNCĂ.   
La simpozionul dedicat Zilei Internaţionale pentru Securitate şi sănătate în Muncă 
au participat 30 agenţi economici de pe raza judeţului Călăraşi, care desfăşoară 
activităţi în industrie şi servicii care utilizează substanţe chimice periculoase. Au 
fost prezentate următoarele lucrări: 
*„Securitate şi sănătate la utilizarea substanţelor chimice în muncă” – 
prezentată de inspector de muncă Maria RĂmulescu; 
*„Agricultura şi produsele pentru protecţia plantelor” – prezentată de inspector 
de muncă Lenuţa Bombiţă. 
Fiecare participant prezent la simpozion a primit un CD cu următoarele materiale: 
*Listă anexe 
*Raport OIM 28 aprilie 2014 
*Afiş ziua SSM 2014 
*28 aprilie 2014 chimicale 
*Foaia „Materiale de informare, instruire, conştientizare despre riscurile chimice 
profesionale la dispoziţia Dvs. în limba română 
*Modificări ale etichetelor şi FDS* ale chimicalelor 
*Agricultura şi produsele pentru protecţia plantelor 
*Tranziţia la CLP & REACH 
Comunicatul de presă transmis pentru promovarea Campaniei OIM a fost postat pe 
pe site-ul ITM Călăraşi  şi a apărut în presa călărăşeană în trei publicaţii: 
*IMPACT – cu titlul „Ziua internţională pentru securitate şi sănătate în muncă!” 
*OBIECTIV – cu titlul „Securitate şi sănătate la utilizarea substanţelor chimice în 
muncă” 
*OBSERVATOR DE CĂLĂRAŞI – cu titlul „Simpozion organizat de Ziua 
Internaţională a Sănătăţii şi Securităţii în Muncă” 
După organizarea simpozionului, în presa călărăşeană  au apărut articole în trei 
publicaţii: 
*OBSERVATOR DE CĂLĂRAŞI –  cu titlul „Ziua Ziua Internaţională a Sănătăţii şi 
Securităţii în Muncă a fost marcată şi la Călăraşi” 
*IMPACT – cu titlul „Securitatea şi sănătatea în muncă, o problemă serioasă” 
*ARENA – cu titlul „Ziua Internaţională pentru securitate şi sănătate în muncă , 
punctată de ITM Călăraşi” 
În continuare sunt prezentate câteva imagini de la simpozion: 
 



 

34  
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 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

35  
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 
 

 
2. Începând cu anul 2013 Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Călăraşi şi-
a propus să organizeze şedinţe trimestriale de analiză şi sinteză cu serviciile 
externe de prevenire şi protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă de 
pe raza judeţului Călăraşi.  Prima întâlnire a  avut loc în luna octombrie 2013, care 
s-a bucurat de succes şi la nivelul conducerii ITM Călăraşi s-a luat hotărârea ca 
aceste şedinte trimestriale să continue şi în anul 2014. În semestrul I 2014 prima 
şedinţă de analiză şi sinteză a avut loc în luna martie, a două şedinţă în luna iunie, 
iar pentru trimestrul III întâlnirea va avea loc în luna septembrie. 
În data de 27.03.2014 în Sala de Şedinţe a ITM Călăraşi a avut loc şedinţa 
trimestrială de analiză cu reprezentanţii serviciilor externe de prevenire şi 
protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, dar şi cu o parte din medicii 
din judeţul Călăraşi, care asigura serviciile de medicina muncii. Au fost supuse spre 
discuţie următoarele subiecte:  
1. Statistica accidentelor de muncă pe cauze şi împrejurări la nivelul judeţului 
Călăraşi; 
2. Elaborarea unitară a Rapoartelor de activitate semestrială de către serviciile 
externe de prevenire şi protecţie, în conformitate cu prevederile art. 34 din 
Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006; 
3. Dimensionarea activităţii serviciilor externe în funţie de numărul persoanelor 
de execuţie din cadrul acestora; 
4. Acordarea de consultanţă agenţilor economici în vederea obţinerii 
Certificatului constatator – autorizaţia de funcţionare în domeniul SSM pentru 
activităţile desfăşurate; 
5. Modul de completare a primei pagini a fişei individuale de instruire, mai ales 
pentru Fişele în continuare; 
6. Supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor, la nivelul judeţului Călăraşi; 
7. Diverse 
În cadrul şedinţei s-a făcut o analiză cu privire la starea securităţii şi sănătăţii în 
muncă pe anul 2013 în judeţul Călăraşi şi au avut loc discuţii pe marginea 
eliminării deficienţelor privind raportarea semestrială a activităţii desfăşurate de 
către serviciile externe de prevenire şi protecţie, care trebuie făcută  la termenul  
prevăzut de legislaţia în vigoare. 
Au fost prezentate Campaniile Europene, Campaniile Naţionale şi Acţiunile în 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cuprinse în Programul cadru de acţiuni al 
ITM Călăraşi şi totodată a fost prezentată şi Situaţia accidentelor de muncă 
înregistrate în judeţul Călăraşi în perioada 2005-2013 pe cauze şi împrejurări. 
La întâlnire au participat  29 de reprezentanţi ai serviciilor externe, medicii de 
medicina muncii precum şi directorul Filialei Judeţene a Crucii Roşii România. S-a 
pus în discuţie şi problema unei mai bune colaborări între serviciile de medicina 
muncii şi inspectorii de muncă din cadrul ITM Călăraşi. 
 



 

36  
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 
 

 
 
 

 
 

 
 
Doctor Maria Vlase, medic de medicina muncii a prezentat cadrul legislativ ce 
trebuie respectat de medicul de medicina muncii, angajator şi angajat:  
- pentru efectuarea controlului medical este necesară solicitarea angajatorului 
împreună cu fişa de identificare a factorilor de risc profesional; 
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- situaţiile în care angajatorul trebuie să solicite efectuarea controlului medical ; 
- modificările legislative apărute pentru acordarea avizelor de încadrare a locurilor 
de muncă în condiţii deosebite. 
 

 
 
 
3. În data de 30.06.2014 în Sala de Şedinţe a ITM Călăraşi a avut loc întâlnirea 
trimestrială cu serviciile externe de prevenire şi protecţie în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă, existente pe raza judeţului Călăraşi, ce a avut ca subiect 
central de prezentare şi discuţie asupra modului de completare al fişelor 
individuale de instruire din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă.  
Totodată a fost prezentat  un material referitor la  una dintre campaniile naţionale 
care se va desfăşura în următoarea perioadă, privind modul de organizare a 
operaţiunilor de salvare în unităţi cu risc deosebit, mai ales în mediu cu potenţial 
exploziv. 
Au mai fost prezentate noutăţile legislative intrate în vigoare şi anume Legea nr. 
52/2011 actualizată – privind exercitatrea unor activităţi cu character ocazional 
desfăşurate de zilieri, cu noile modificări referitoare la securitatea şi sănătatea în 
muncă a zilierilor. 
Cel de-al treilea material prezentat s-a referit la modul de desfăşurare al 
Campaniei Europeane cu tema ”LOCURI DE MUNCĂ SIGURE ŞI SĂNĂTOASE – 
GESTIONAREA STRESULUI ŞI AL RISCURILOR PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE 
MUNCĂ”. 
La această întâlnire au participat un număr de 21 reprezentanţi ai serviciilor 
externe de prevenire şi protecţie în domeniul SSM: 
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4. Începând cu luna martie 2014, Inspectoratului Teritorial de Muncă al judeţului 
Călăraşi în parteneriat cu Asociaţia Comunelor din România, filiala Călăraşi au 
iniţiat o acţiune unică, la nivel de ţară şi anume aceea de a demara intalniri, pe 
raza diverselor localitati ale judetului Calarasi, cu agentii economici, cu scopul 
acordării consultanţei în domeniile de activitate ale Inspectoratului Teritorial de 
Munca. 
Caravana realizării unei culturi de securitate şi sănătate în muncă şi a necesităţii 
existenţei formei legale de prestare a muncii a poposit  în 17 comune din judeţul 
Călăraşi. Dialogul cu agenţii economici din comunele unde au avut loc întâlnirile, a 
fost unul destul de viu, s-au pus multe întrebări referitoare la activitatea zilierilor, 
la modul de încheiere a unui contract de muncă, obligaţiile de securitate şi 
sănătate în muncă ale angajatorilor, măsurile ce se pot lua pentru persoanele care 
prestează muncă în folosul comunităţii, etc. şi s-au primit răspunsuri în 
conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, atât în domeniul relaţiilor de 
muncă, cât şi al securităţii şi sănătăţii în muncă.  
  Persoanele participante la astfel de  întâlniri au prezentat, fiecare din punctul 
lor de vedere, părerile lor despre relatia ITM-agent economic şi cât de important 
este dialogul  dintre institutia de control si agentul economic . Prin aceste întâlniri 
s-a încercat stabilirea unei punţi de legătură, unei punţi de dialog, între ITM 
Călăraşi şi agenţii economici din judeţ. 
  În continuare sunt prezentate câteva imagini de la aceste întâlniri: 
 
CIOCĂNEŞTI 

 
 
 
ALEXANDRU ODOBESCU 
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GRĂDIŞTEA 

 
 
 
GRĂDIŞTEA 
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CHIRNOGI 

 
 
RADOVANU 

 
 
 
ŞTEFAN VODĂ 
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MODELU 

 
 
PERIŞORU/DRAGOŞ VODĂ 
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PERIŞORU/DRAGOŞ VODĂ 

 
 
DRAGALINA 

 
 
5. În data de 24.10.2014 ora 10.00, Inspectoratul Teritorial de Muncă al Judeţului 
Călăraşi a organizat un simpozion  cu tema „Managementul stresului pentru locuri 
de muncă sănătoase” în cadrul  Săptămânii Europene pentru Securitate şi Sănătate 
în Muncă 2014-2015. 
La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai liceelor, şcolilor gimnaziale din 
judeţul Călăraşi, Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi, D.G.A.S.P.C. şi Casei 
Judeţeane de Pensii Călăraşi. 
Campania „Managementul stresului pentru locuri de muncă sigure şi sănătoase –
2014 - 2015” şi-a propus ca obiectiv esenţial să sprijine angajatorii, cadrele de 
conducere, lucrătorii şi reprezentanţii lucrătorilor să recunoască şi să gestioneze 
stresul şi riscurile psihosociale existente la locul de muncă. 
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Deşi combaterea riscurilor  psihosociale şi a stresului la locul de muncă poate 
părea dificilă, această campanie a urmărit să demonstreze că acestea pot fi 
combătute în acelaşi mod logic şi sistematic ca oricare altă problemă din domeniul 
SSM, cu rezultate importante pentru toţi cei implicaţi: 
-pentru lucrători, un nivel mai ridicat al stării de bine şi al satisfacţiei la locul de 
muncă; 
-pentru cadrele de conducere, o forţă de muncă sănătoasă, motivată şi productivă; 
-pentru organizaţii, rezultate globale mai bune, reducerea numărului de accidente   
şi un grad mai ridicat de menţinere a capacităţii de muncă a lucrătorilor. 
În cadrul simpozionului, inpectorii de muncă din cadrul I.T.M. Călăraşi au 
prezentat următoarele materiale : 
-“Managementul stresului pentru locuri de muncă sănătoase – Gestionarea stresului 
şi a riscurilor psihosociale la locul de muncă” – inspector de muncă Brezeanu 
Ciprian; 
-„Studiu comparativ al nivelului de stres la locul de muncă” – inspector de muncă  
Ivanciu Cezar Puiu; 
-„Stresul profesional la cadre medicale” – inspector de muncă Niţă Aurelia. 
În continuare sunt prezentate câteva imagini de la simpozion: 
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6. În data de 21.11.2014 în Sala de Şedinţe a Primăriei Călăraşi a avut loc şedinţa 
trimestrială de analiză cu reprezentanţii serviciilor externe de prevenire şi 
protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi au fost supuse spre 
discuţie următoarele subiecte:  
1. Analiza accidentelor de muncă produse în perioada 2005 – 2014, pe cauze şi 
împrejurări, la nivelul judeţului Călăraşi, material prezentat de inspector de 
muncă Lenuţa Bombiţă; 
2. Prezentarea accidentelor de muncă cercetate de către serviciile interne şi 
externe de securitate şi sănătate în muncă, cauzele producerii accidentelor şi 
urmările acestora, materiale prezentate de către domnul Istrate Ion, reprezentant 
al serviciului intern de prevenire şi protecţie din cadrul SC Prefab S.A., P. L: 
Călăraşi şi domnul Chiriac Răzvan, reprezentant al serviciului intern de prevenire şi 
protecţie din cadrul SC COMCEH S.A. Călăraşi; 
3. Necesitatea şi oportunitatea respectării prevederilor legale referitoare la 
conţinutul minim al contractului încheiat între serviciile externe şi angajatori, pe 
baza căruia se realizează activităţile de prevenire şi protecţie, material prezentat 
de inspector de muncă Ciprian Brezeanu. 
La întâlnire au participat 25 de reprezentanţii sin cadrul serviciilor externe de 
prevenire şi protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi 
reprezentanţii serviciilor interne de prevenire şi protecţie din cadrul unor societăţi 
comerciale (SC PREFAB SA; SC MARTIFER SRL; SC PRIO EXTRACŢIE SRL; ENEL 
CĂLĂRAŞI;  SC COMCEH SA, SC ECOAQUA SA, etc.). 
Din partea Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii – 
”Alexandru Darabonţ” Bucureşti, la această întâlnire a participat domana dr. ing. 
Stepa Raluca, şefa Laboratorului de Riscuri Chimice şi Biologice, care a prezentat 
noutăţi în activitatea desfăşurată de institutul mai sus menţionat. 
După încheierea întâlnirii, inspectorul şef al ITM Călăraşi, domnul Răzvan Ilie 
Meseşeanu împreună cu inspector sef adjunct SSM, domnul Nicolae Dumitru au 
susţinut o conferinţa de presă.  
În continuare sunt prezentate câteva imagini de la simpozion: 
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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, 01.01.2014 – 31.12.2014, ITM Călăraşi a înregistrat şi 
raportat un număr de 21 accidente de muncă cu 22 de victime. Situaţia 
comparativă pe sectoare de activitate a accidentelor de muncă înregistrate în anul 
2014 faţă de accidentele înregistrate în anul 2013, se prezintă în tabelul următor : 
 
 
 
 
           
A
n
a
l
i
z
â
n
d
 
c
C
a
u
z
e
l
e
 
Analizând cauza producerii celor 21 accidente de muncă cu 22 victime, înregistrate 
în anul 2014, se constată următoarele : 
 
- după cauze dependente de executant ( cod 23 ) : 
- 23 – 00=2 cazuri (nu a depins de executant) 
- 23 - 01=1 caz (neutilizarea mijloacelor de protecţie din dotare) 
- 23 – 02=3 cazuri (3 cazuri) 
- 23 - 03=11 cazuri (efectuare necorespunzătoare de comenzi, manevre) 
- 23 – 12=2 cazuri (expunere în afara sarcinilor de muncă prin deplasăre/staţio- 
nare în locuri/zone cu pericol permanent/temporar) 
- 23 – 16=2 cazuri (căderi la acelaşi nivel prin alunecare) 
- 23 – 18=1 caz (căderi la acelaşi nivel prin împiedicare) 
 

Nr. 
crt 

Div Denumire ANUL 2013 ANUL 2014 

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

şi servicii anexe 
6 4 1 1 4 2 - 2 

2. C Produse ale industriei 
prelucrătoare 

18 16 - 2 10 10 - - 

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

2 2 - - 1 1 - - 

4. F Construcţii 5 5 - - 1 1 - - 
5. H Transport şi depozitare 2 2 - - 2 2 - - 
6. K Intermedieri financiare 

şi asigurări 
1 1 - - - - - - 

7. M Activităţi profesionale, 
ştiinţifice şi tehnice 

- - - - 1 1 - - 

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

1 1 - - - - - - 

9. Q Sănătate şi asistenţă 
socială 

1 1 - - 3 3 - - 

  TOTAL : 36 33 1 2 22 20 - 2 
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În ceea ce priveşte bolile profesionale, la nivelul judeţului Călăraşi, în cursul 
anului 2014 a fost semnalat un singur caz şi anume: 
-GHEBREA PETRUŞ, angajat al SC SILCOTUB SA ZALĂU, P.L. CĂLĂRAŞI, în funcţia de 
operator înzidire (fost zidar şamotor). 
-diagnisticul: PNEUMOCONIOZA. 
-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  2014 

TOTAL CL 55 

 

FOND -5 RECURS-2 

Pe 
rol 

În 
termen 

de 
declarare 

recurs 

Soluţionate irevocabil ca urmare nedeclarare recurs 
Pe 
rol 

Soluţionate irevocabil -2 

2 3 

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 1 - - 1 

 
 
 

INSPECTOR ŞEF 
Răzvan Ilie MESEŞEANU
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