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I. STATISTICI PRIVIND CONTROALELE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI
1.1. Indicatori privind activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Rezultatele activităţii de control desfăşurate de inspectorii de muncă din Inspectoratul Teritorial
de Muncă Caraș-Severin, evaluată pe baza indicatorilor specifici pentru domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă, sunt prezentate sintetic în tabelul următor:

INDICATORI SPECIFICI

ANUL
2009

ANUL
2010

ANUL
2011

ANUL
2012

ANUL
2013

1.

Număr de unităţi controlate:
999

1351

1073

776

913

2.

■ în domeniul SSM
Număr de controale efectuate:

1036

1393

1220

932

1059

3.

■ în domeniul SSM
Fond de timp disponibil (în zile):

2069

2100

2039

2003

2023

4.

■ în domeniul SSM
Fond de timp utilizat (în zile):
■ nr. zile, în domeniul SSM, utilizate pentru:

1729

1849

1804

1825

1654

• controale preventive

1072

1229

1244

1178

1179

• cercetare accidente de muncă

313

316

299

252

195

• consultanţă şi expertiză

19

4

0

0

0

• participare la determinări de noxe

9

1

0

0

0

• cercetări avarii tehnice

0

1

0

0

0

• instruiri

157

149

111

164

42

• soluţionare scrisori, sesizări, reclamaţii

29

23

18

16

12

• lucrări de birou

130

126

132

215

226

0

0

0

0

0

• perfecţionare profesională

1.2. Indicatori specifici domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă
Situația unităţilor existente și controlate în ANUL 2013,

Domenii

Statistica Societati Domeniu
Nr. Mediu pers. Angajate

Nr.
societati
controlate
10

Statistici Controale Efectuate
Nr.
Nr. controale efectuate
Mai
angajaţi
mult de
în S.C.
Noap1contr./
Total
Ziua
controtea
an
late
11
12
13
14
15

Nr.
societăti

Total
angajati

Barbati

Femei

Tineri
(15-18)
ani

5

6

7

8

9

95

597

27

8

489

35

35

0

26

239

16

3

190

19

19

0

314

1752

29

12

1230

41

41

0

Industrie,comert,
alte
domenii

4458

51366

841

123

31649

964

921

43

TOTAL

4893

53954

913

146

33558

1059

1016

43

1
Agricultura
Minerit
Transporturi

Situația unităţilor existente și controlate în ANUL 2012,

Domenii

Statistica Societati Domeniu
Nr. Mediu pers. Angajate

Nr.
societati
controlate
10

Statistici Controale Efectuate
Nr.
Nr. controale efectuate
Mai
angajaţi
mult de
în S.C.
Noap1contr./
Total
Ziua
controtea
an
late
11
12
13
14
15

Nr.
societăti

Total
angajati

Barbati

Femei

Tineri
(15-18)
ani

5

6

7

8

9

79

498

8

3

160

11

11

0

22

223

8

8

134

16

16

0

295

1480

15

0

590

15

15

0

Industrie,comert,
alte
domenii

4334

51079

745

145

31960

890

890

0

TOTAL

4730

53280

776

156

32844

932

932

0

1
Agricultura
Minerit
Transporturi

În anul 2013, atât numărul de unităţi controlate cât şi numărul de controale au crescut faţă de
anul anterior, numărul angajaţilor din unităţile controlate fiind de 33558. Astfel, numărul unităţilor
controlate la nivelul județului au fost de 913, reprezentând o creștere cu 17,65 % faţă de anul 2012.
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Numărul de unități controlate în perioada
2009 – 2013
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Dinamica numărului de unități controlate
în perioada 2009 – 2013
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În cursul anului 2013, inspectorii de muncă au continuat acţiunile de informare şi
conştientizare a tuturor actorilor implicaţi (angajatori, lucrători, membri ai CSSM, medici de medicina
muncii, reprezentanţi ai patronatelor, sindicatelor etc.) privind necesitatea dezvoltării culturii de
prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Numărul de unităţi controlate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,
pe activităţi ale economiei naţionale
Anul 2012

Anul 2013

8 8 15

27 16
29

841

745

Agricultură

Minerit

Transporturi

Comerț, industrie și alte domenii

Agricultură
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Minerit

Transporturi

Comerț, industrie și alte domenii

Indicatori pentru domeniul agricultură
Numărul de unităţi existente în anul 2013 a fost de 95, ceea ce reprezintă o creștere de 20,25 %
faţă de anul 2012.
Numărul de unităţi controlate în anul 2013 a fost de 27, reprezentând o creștere cu 237,5 % faţă
de anul 2012.
Numărul de persoane angajate în unităţile controlate a fost de 489, ceea ce reprezintă o creștere
cu 205,625 % faţă de anul 2012.
Indicatori pentru domeniul minier
Numărul de unităţi existente în anul 2013 a fost de 26, ceea ce reprezintă o creștere de 18,18 %
faţă de anul 2012.
Numărul de unităţi controlate în anul 2013 a fost de 16, reprezentând o creștere cu 100 % faţă
de anul 2012.
Numărul de persoane angajate în unităţile controlate a fost de 190, ceea ce reprezintă o creștere
cu 41,79% faţă de anul 2012.
Indicatori pentru domeniul transporturi
Numărul de unităţi existente în anul 2013 a fost de 314, ceea ce reprezintă o creștere cu 6,44 %
faţă de anul 2012.
Numărul de unităţi controlate în anul 2013 a fost de 29, reprezentând o creștere cu 93,33 % faţă
de anul anterior.
Numărul de persoane angajate în unităţile controlate a fost de 1230 , ceea ce reprezintă o
creștere cu 108,47 % faţă de anul 2012.
Indicatori pentru domeniul industrie, comerț și alte domenii
Numărul de unităţi existente în anul 2013 a fost de 4458, ceea ce reprezintă o creștere cu 2,86%
faţă de anul 2012.
Numărul de unităţi controlate în anul 2013 a fost de 841, reprezentând o scădere cu 12,88%
faţă de anul anterior.
Numărul de persoane angajate în unităţile controlate a fost de 31649, ceea ce reprezintă o
scădere cu 0,97 % faţă de anul 2012.
În anul 2013, numărul de controale efectuate în domeniul securității și sănătății în muncă la
nivelul județului Caraș-Severin a fost de 1059, reprezentând o creștere cu 13.62 % faţă de anul
anterior.
Numărul controalelor efectuate în perioada
2009 – 2013
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Anul
2012

Anul
2013

Dinamica numărului de controale efectuate
în perioada 2009 - 2013
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Anul
2013

Numărul de controale efectuate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,
pe activităţi ale economiei naţionale
Anul 2012

Anul 2013

111615

35 19

964

890

Agricultură

Minerit

41

Transporturi

Comerț, industrie și alte domenii

Agricultură

Minerit

Transporturi

Comerț, industrie și alte domenii

Fondul de timp utilizat în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
În anul 2013, fondul de timp disponibil pentru inspectorii de muncă din acest domeniu a fost
de 2023 zile, cu 0,99 % mai mult decât în 2012. Fondul de timp utilizat de inspectorii de muncă a fost
de 1654 zile, cu 9,36% mai puține faţă de anul 2012, distribuit astfel:






1179 zile pentru activitatea de prevenire, în creștere cu 0,084 faţă de anul 2012;
195 zile pentru cercetarea accidentelor de muncă, în scădere cu 22,61 % faţă de anul 2012;
42 zile pentru instruiri, în scădere cu 74,39 % faţă de anul 2012;
12 zile pentru soluţionarea scrisorilor, reclamaţiilor şi sesizărilor, în scădere cu 25% față de
anul 2012;
 226 zile pentru lucrările de birou, în creștere cu 5,1 % de anul anterior;
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Fondul de timp utilizat în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

13.7%

controale
preventive

2.5%
0.7%

cercetare accidente

11.8%

soluționare scisori,
sesizări, reclamații
instruiri

71.3%

lucrari de birou

Autorizarea sau avizarea funcţionării agenţilor economici din punctul de vedere al
securităţii şi sănătăţii în muncă
În anul 2013, inspectoratul a autorizat sau au avizat, după caz:

 funcţionarea agenţilor economici din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă,
conform Legii nr. 319/2006,
 producerea, prepararea, deţinerea, transportarea, comercializarea, folosirea şi depozitarea
materiilor explozive, în baza Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive.
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
69

Nr. unităţi autorizate/avizate în baza unor legi speciale
Legea nr. 319/2006

Legea nr. 126/1995

Alte legi

56

13

-

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

Anul
2010

Anul
2011

Anul
2012

Anul
2013

428

1407

2886

2019

1804

652100

292500

801000

644500 345000

Numărul propunerilor de urmărire penală înaintate
instituţiilor competente
Numărul locurilor de muncă a căror activitate a
4.
fost sistată
3.

5.

Anul
2009

Numărul echipamentelor de muncă oprite din
funcţionare

3000

0

0

0

0

0

50

18

13

0

7

168

60

14

11

24

2886

2500
2019
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1804

1500
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Anul
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Anul
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Anul
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Anul
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Anul
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2.1. Sancţiuni aplicate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Activitatea desfăşurată de inspectoratele teritoriale de muncă în anul 2013, comparativ cu anul
2012, pentru realizarea obiectivelor şi a indicatorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, se
prezintă astfel:
INDICATORI

Anul 2012

Anul 2013

2019

1804

61

152

1958

1652

292500

801000

2019

1804

Nr. sistări de activitate

0

7

Nr. echipamente de muncă oprite din funcţionare

11

24

Nr. sancţiuni contravenţionale aplicate:


nr. amenzi



nr. avertismente

Valoare amenzi aplicate (lei)
Nr. măsuri dispuse pentru neconformităţi depistate
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Numărul total al sancţiunilor contravenţionale aplicate în anul 2013 a fost de 1804,
înregistrând o scădere cu 10,64% faţă de anul anterior. Numărul amenzilor contravenționale aplicate
în anul 2013 a fost de 152 , înregistrând o creștere cu 149,18% mai mare față de anul anterior și
cuantumul valoric al sancţiunilor aplicate a fost de 801000 cu 173,84% mai mare, faţă de cel
înregistrat în anul 2012.
2500
2000
1500
Total sanctiuni
1000

Amenzi

500
0
Anul 2012

Anul 2013

De asemenea, inspectorii de muncă au dispus oprirea din funcţionare a 24 echipamente de
muncă, cu 118% mai multe decât în anul 2012 şi sistarea activităţii la 7 locuri de muncă, cu 700 % mai
mult decât în anul 2012, din cauza existenţei unei stări de pericol iminent de accidentare sau de
îmbolnăvire profesională.
În anul 2013, nu au fost înaintate sesizări organelor de urmărire penală.

Sancţiunile contravenţionale aplicate pentru încălcările legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă, pe
domenii ale economiei naţionale
Anul 2013

59 39
55

1651

Agricultură

AGRICULTURĂ
Nr. total de sancţiuni
contravenţionale:

M inerit

Transporturi

Anul 2013

Comerț, industrie și alte domenii

MINERIT
Nr. total de sancţiuni
contravenţionale:

59

Anul 2013
39

 nr. avertismente

56

 nr. avertismente

38

 nr. amenzi contravenţionale

3

 nr. amenzi contravenţionale

1

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

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

0
0

0
1

 locuri de muncă

0

 locuri de muncă

1

 echipamente de muncă

0

 echipamente de muncă

0
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TRANSPORTURI
Nr. total de sancţiuni
contravenţionale:

COMERȚ, INDUSTRIE, ALTE
DOMENII
Nr. total de sancţiuni
contravenţionale:

Anul 2013
55

Anul 2013
1651

 nr. avertismente

52

 nr. avertismente

1506

 nr. amenzi contravenţionale

3

 nr. amenzi contravenţionale

145

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

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

0
0

0
30

 locuri de muncă

0

 locuri de muncă

6

 echipamente de muncă

0

 echipamente de muncă

24

2.2. Sancţiuni aplicate în domeniul supravegherii pieţei
Pentru neconformităţile constatate în domeniul supravegherii pieţei produselor, inspectorii de
muncă au aplicat 5 sancţiuni contravenţionale. De asemenea, au fost retrase de la comercializare 4
produse neconforme şi au fost dispuse 5 măsuri de punere în conformitate.

III. REZULTATELE ACŢIUNILOR PLANIFICATE
Activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraș-Severin s-a desfășurat în conformitate cu
prevederile Programului propriu de acțiuni pe anul 2013, care a avut la bază Programul cadru de
acțiuni al Inspecției Muncii pentru anul 2013.
Principalele acţiuni prevăzute în Programul propriu de acţiuni pentru anul 2013 au fost
campaniile de control şi conştientizare şi acţiunile specifice în domeniul securității şi sănătății în
muncă.
3.1. Campanii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
1. Campania naţională „Valenţele culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă” pentru formarea unei
culturi de prevenire în rândul tinerilor din licee şi şcoli profesionale”
În cadrul campaniei s-a urmărit atingerea următoarelor obiectivele:
- Creşterea calităţii vieţii prin educarea tinerei generaţii încă de pe băncile şcolii cu privire la
importanţa unui mediu de muncă sănătos şi sigur;
- Crearea unei culturi de prevenire a riscurilor profesionale în vederea intrării pe piaţa muncii.
Campania s-a desfășurat în sem.II al anului școlar 2012-2013.
Rezultatele înregistrate sunt:
- instruirea a 6 cadre didactice;
- informarea şi instruirea elevilor din 6 clase a X-a;
- chestionare de opinie completate de 23 elevi și 6 cadre didactice privind oportunitatea şi
eficienţa campaniei;
2. Campanie naţională privind riscurile psihosociale
Campania a avut ca obiective:
- Conștientizarea angajatorilor și lucrătorilor privind riscurile psihosociale la locul de muncă;
- Verificarea realizării evaluării riscurilor psihosociale la locul de muncă;
- Identificarea cauzelor care conduc la aparitia stresului la locul de muncă;
-Conștientizarea angajatorilor și lucrătorilor privind importanța evaluării riscurilor psihosociale la
locul de muncă.
Campania s-a desfăşurat în următoarele tipuri de unităţi: bănci, companii multinaţionale,
supermarketuri, în perioada ianuarie-decembrie 2013.
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Rezultatele înregistrate în timpul campaniei sunt:
- 15 controale efectuate;
- 5 neconformități constatate;
- 5 sancțiuni contravenționale aplicate (avertismente 5);
În timpul controalelor s-au utilizat chestionarele transmise prin metodologie, care au fost
completate de un număr de 49 lucratori din supermarketuri, 58 lucrători din multinaționale , 22
lucrători din bănci.
3. Campanie naţională privind conștientizarea conducătorilor auto privind riscurile profesionale
și verificarea respectării prevederilor legale de securitate și sănătate în muncă la operatoriii de
transport licențiați pentru transportul rutier de persoane
Campania a avut ca obiective:
- Creşterea gradului de conştientizare a lucrătorilor care în exercitarea sarcinilor de serviciu
efectuează transporturi de persoane;
- Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor care efectuează activităţi economice de
transport rutier de persoane referitoare la:
a. crearea unui mediu de muncă sigur şi sănătos pentru lucrători, (conducători auto);
b. utilizarea unor echipamente de muncă (autobuze şi microbuze) fără pericol din punct de
vedere al securității și sănătății în muncă.
Campania s-a derulat pe parcursul trimestrului II, respectiv trimestrul IV al anului 2013. În
trimestrul II s-a derulat etapa de conştientizare a lucrătorilor care s-a desfășurat în 12 unități , unde au
fost instruiți 98 conducători auto din 152 angajați, 60 luând calificativul FB, iar 38 B. În trimestrul IV
s-au desfășurat acțiunile de control.
Rezultatele înregistrate în timpul controalelor sunt:
-12 controale efectuate ;
- 22 neconformități constatate;
- 22 sancțiuni contravenționale aplicate ;
-22 avertismente ;
4.Campanie naţională de informare și conștientizare a angajatorilor și lucrătorilor din IMM
privind riscurile noi și emergente la locul de muncă,mijloace de aplicare a prevederilor legale și
bune practici europene.
Campania a avut ca obiective:
- Informarea și conștientizarea angajatorilor și lucrătorilor din IMM,privind riscurile noi și
emergente la locul de muncă,mijloace de aplicare a prevederilor legale și bune practici europene.
Campania s-a derulat pe parcursul trimestrelor I-IV 2013. S-au selectat 60 de IMM-uri din județ care
au participat la acțiune.
Rezultatele înregistrate în timpul campaniei sunt:
- au fost organizare doua actiuni de informare și conștientizare la care au participat 60 de
participanți, 21 din microîntreprnderi, 16 din întreprinderi mici , și 23 din întreprinderi mijlocii.
5.Campanie naţională privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată
precum şi verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate și sănătate în
muncă pentru lucrătorii din cadrul unităților care au ca obiect de activitate: fabricarea produselor
de brutărie și a produselor făinoase
Campania a avut ca obiective:
-Verificarea respectării de către angajatorii din domeniul fabricării produselor de brutărie și a
produselor făinoase a prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă,
-Diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea, de către
angajatorii din domeniul fabricării produselor de brutărie și a produselor făinoase, a prevederilor legale
menționate,
-Eliminarea tuturor neconformităților constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii de
intrare în legalitate,
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-Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește
necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă,
Campania s-a desfășurat pe parcursul a două trimestre. În cadrul trimestrului I ( 19-21.03.2013) au fost
obţinute următoarele rezultate:
-30 angajatori controlaţi;
-561 salariaţi ai angajatorilor controlaţi;
-57 deficienţe constatate;
-57 măsuri dispuse;
-30 angajatori sancţionaţi ;
-57 sancţiuni contravenţionale aplicate (5 amenzi şi 52 avertismente);
-30.000 lei, valoarea totală a amenzilor aplicate;
-1 echipament de muncă oprit din funcţionare;
În cadrul trimestrului II (25-26.04.2013 ) au fost obţinute următoarele rezultate:
-20 angajatori controlaţi;
-343 salariaţi ai angajatorilor controlaţi;
-28 deficienţe constatate;
-28 măsuri dispuse;
-17 angajatori sancţionaţi;
-28 sancţiuni contravenţionale aplicate (1 amendă şi 27 avertismente);
- 4000 lei, valoarea amenzii aplicate ;
6. Campanie naţională privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată precum şi
verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate și sănătate în muncă pentru lucrătorii
din cadrul unităților care au ca obiect de activitate: fabricarea produselor textile, confecții, pielărie și
încălțăminte
Campania a avut ca obiective :
-Verificarea respectării de către angajatorii din unitățile din domeniul confecțiilor, textile,
pielărie și încălțăminte a prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă,
-Diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea, de către
angajatorii din domeniul confecțiilor, textile pielărie și încălțăminte,, a prevederilor legale menționate,
-Eliminarea tuturor neconformităților constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii de
intrare în legalitate.
- Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește
necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă,
Campania s-a desfășurat în trimestrul I (27-28.02.2013).
În cadrul campaniei au fost obţinute următoarele rezultate:
- 21 angajatori controlaţi ;
- 1403 salariaţi ai angajatorilor controlaţi;
- 34 neconformităţi constatate;
- 34 măsuri dispuse de aducere în conformitate;
- 34 sancţiuni contravenţionale aplicate (1 amendă şi 33 de avertismente);
- 4000 lei, valoarea amenzilor aplicate;
7. Campanie naţională privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată precum şi
verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate și sănătate în muncă pentru
lucrătorii din cadrul unităților care au ca obiect de activitate: întreținerea și repararea autovehiculelor
Campania a avut ca obiective:
-Creșterea gradului de conștientizare, atât a angajatorilor, cât și a lucrătorilor, privind
necesitatea apicării și respectării la locul de muncă a legislației în domeniul securității și sănătății în
muncă, respectiv, eliminarea riscurilor profesionale specifice locurilor de muncă din domeniul
întreținerii și reparațiilor auto.
Campania s-a desfășurat în trimestrul I (6-7.03.2013).
În cadrul campaniei au fost obţinute următoarele rezultate:
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- 36 angajatori controlaţi ;
-219 salariaţi ai angajatorilor controlaţi;
- 45 neconformităţi constatate;
- 45 măsuri dispuse de aducere în conformitate;
- 45 sancţiuni contravenţionale aplicate (2 amenzi şi 43 de avertismente);
- 8000 lei, valoarea amenzilor aplicate;
-1 echipament de muncă oprit din funcţionare;
8. Campanie națională privind identificarea și combaterea cazurilor de muncă nedeclarată la
agenții economici care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor
Campania a avut ca obiective:
-Identificarea angajatorilor care folosesc personal fără forme legale de angajare și luarea
măsurilor care se impun pentru respectarea de către angajatorii din domeniul construcțiilor a
prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă,
-Creșterea gradului de conștientizare, atât a angajatorilor, cât și a angajaților din domeniul
construcțiilor în ceea ce privește respectarea prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în
muncă,
-Identificarea angajatorilor care utilizează munca copiilor și a tinerilor fără respectarea
prevederilor legale.
Rezultatele obținute în cadrul campaniei :
- 24 angajatori controlați ;
- 2157 salariați ai angajatorilor controlați;
- 40 neconformități constatate ;
- 40 măsuri dispuse de aducere în conformitate;
- 40 sancțiuni contravenţionale aplicate (7 amenzi şi 33 de avertismente);
- 29500 lei, valoarea amenzilor aplicate;
9. Campanie națională privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale
referitoare la încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă și de
odihnă a conducătorilor auto (lucrători mobili), respectiv a prevederilor legale privind securitatea și
sănătatea în muncă.
Campania a avut ca obiective :
- Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a angajaților în ceea ce privește
necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă,
- Verificarea utilizării echipamentelor de muncă fără pericol, destinate transportului de
marfă.
- Determinarea angajatorilor de a respecta prevederile Legii 319 privind securitatera și
sănătatea în muncă,
Acțiunile de control s-au desfășurat atât pe teren (trafic), cât și la sediul angajatorilor, în
trimestrele III și IV în perioada 01 august -09 decembrie 2013.
Rezultatele obținute în cadrul campaniei :
- 40 angajatori controlați în trafic ;
- 12 angajatori din județul Caraș-Severin ;
- 21 neconformități constatate ;
- 21 măsuri dispuse de aducere în conformitate;
- 21 sancțiuni contravenţionale aplicate (1 amendă şi 20 de avertismente);
- 5000 lei valoarea amendă aplicată;

10. Campanie națională de verificare a respectării prevederilor legale privind securitatea și
sănătatea în muncă la desfășurarea activităților cu articole pirotehnice
Campania a avut ca obiectiv :
- Identificarea și verificarea agenților economici care desfășoară activități de deținere,
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transport, manipulare, depozitare și comercializare a articolelor pirotehnice privind
respectarea prevederilor legale în vigoare.
Campania s-a desfășurat în trimestrul IV 2013 ( 09-31.12.2013).
Rezultatele obținute în cadrul campaniei :
- 13 angajatori controlați ;
- 12 neconformități constatate ;
- 12 măsuri dispuse de aducere în conformitate;
- 12 sancțiuni contravenţionale aplicate (12 avertismente);

3.2. Acţiuni specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
În anul 2013, Inspecţia Muncii a dispus desfăşurarea următoarelor acţiuni:
1. Acțiunea nr.9- privind Verificarea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă
pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă specifice domeniilor
construcțiilor de clădiri și a lucrărilor speciale de construcții
Acțiunea are ca obiective:
-Creșterea gradului de conștinetizare al angajatorilor și al lucrătorilor din domeniul construcțiilor în
ceea ce privește respectarea prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă,
-Utilizarea echipamentelor de muncă corespunzătoare din punct de vedere al securității și sănătății în
muncă în activitățile care impun lucrul la înălțime și la lucrările de săpături ,
-Asigurarea și utilizarea echipamentelor de muncă corespunzătoare măsurilor de prevenire și protecție
împotriva pericolului de electrocutare,
Rezultatele înregistrate în timpul acțiunii sunt:
-12 controale efectuate ;
-122 salariați ai angajatorilor controlați;
-17 neconformități constatate ;
-17 sancţiuni contravenţionale aplicate (2 amenzi şi 15 avertismente);
-15000 lei, cuantumul amenzilor aplicate;
-1 sistare de activitate;
2. Acțiunea nr.10 - privind Verificarea unităților care proiectează, execută și exploatează
sisteme de alimentare cu gaze naturale, privind respectarea actelor normative referitoare la
securitatea și sănătatea în muncă
Acțiunea a avut ca obiective:
- Verificarea respectării de către angajatorii din unitățile din domeniul proiectării, executării și
exploatării rețelelor de distribuție gaze naturale a prevederilor legale în domeniul securității și sănătății
în muncă,
-Diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea, de către
angajatorii din domeniul proiectării, executării și exploatării rețelelor de distribuție gaze naturale a
prevederilor legale menționate,
-Eliminarea tuturor neconformităților constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii de
intrare în legalitate,
-Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește
necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă,
Acțiunea s-a desfășurat în trim III 2013.
Rezultatele înregistrate în timpul acțiunii sunt:
-6 controale efectuate ;
- 9 neconformități constatate ;
- 9 sancţiuni contravenţionale aplicate (9 avertismente);
3.
Acțiunea nr.11 – Acțiune de conștientizare privind un mediu de muncă sigur în
activitatea de asistență medicală
Acțiunea a avut ca obiective:
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- Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor în ceea ce privește necesitatea asigurării și
respectării prevederilor legale în vederea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor pentru securitatea
și sănătatea lor, rezultate sau care pot să rezulte din expunerea la agenți biologici,
-Creșterea gradului de conștientizare a lucrătorilor în ceea ce privește riscurile activităților care
implică manipularea agenților biologici,
-Stabilirea măsurilor care se impun pentru implementarea și urmărirea principiilor generale
referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, la protecția sănătății și securitatea lucrătorilor, la
eliminarea sau ținerea sub control strict a factorilor de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională
și la asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare desfășurării activităților în domeniul
securității și sănătății în muncă.
Acțiunea s-a desfășurat pe parcursul trimestrelor III-IV. În trimestrul III s-au organizat 2
întâlniri cu reprezentanți ai unităților de sănătate și asistență socială din județ, unde au participat 15
unități cu un număr de 27 participanți. În trimestrul IV s-au efectuat controale .
Rezultatele înregistrate în timpul acțiunii sunt:
-14 angajatori controlați ;
- 2421 salariați ai angajatorilor controlați ;
- 26 neconformități constatate ;
- 26 sancţiuni contravenţionale aplicate (26 avertismente);
4.
Acțiunea nr.14 – Acțiune privind implementarea legislației nașionale în domeniul
securității și sănătății în muncă reglementate de prevederile H.G. nr. 1049/2006- industria
extractivă de suprafață și subteran.
Acțiunea a avut ca obiective:
-Verificarea modului de respectare de către angajatori a legistației în domeniul securității și
sănătății în muncă în industria extractivă de suprafață și subteran ,
-Verificarea modului în care serviciile interne de prevenire și protecție din industria extractivă
de suprafață și subteran își desfășoară activitatea, sunt organizate și își îndeplinesc atribuțiile,
-Adoptarea unor măsuri de prevenire împotriva căderilor la același nivel în industria extractivă
de suprafață și subteran,
-Verificarea modului în care angajatorii aplică practic prevederile H.G. nr.1049/2006 în
industria extractivă de suprafață și subteran, informarea și consultarea lucrătorilor despre cele mai
eficiente mijloace de protecție privind securitatea și sănătatea în muncă,
Acțiunea s-a desfășurat pe parcursul trimestrului II al anului 2013.
Acțiunea s-a desfășurat în două etape:
- Etapa I de informare și control,
- Etapa a II-a de verificare a măsurilor dispuse în etapa anterioară,
Rezultatele înregistrate în timpul acțiunii sunt:
- 9 angajatori controlați;
- 18 neconformități constatate ;
- 18 sancţiuni contravenţionale aplicate (1 amendă şi 17 avertismente);
- 8000 lei, cuantumul amenzilor aplicate;
- 1 sistare de activitate ;

5. Acțiunea nr.15 – Verificarea modului în care agenții economici respectă prevederile legale
referitoare la securitatea și sănătatea în muncă în activitățile de transport intern, depozitare și
utilizare a substanțelor de uz fitosanitar și a îngrășămintelor chimice în agricultură
Acțiunea a avut ca obiective:
- Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor în ceea ce privește necesitatea
respectării cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției
lucrătorilor împotriva riscurilor chimice în activitățile de transport intern, depozitare și utilizare
a substanțelor de uz fitosanitar și a îngrășămintelor chimice,
- Stabilirea măsurilor care se impun, ca urmare a nerespectării de către angajatori și lucrători, a
prevederilor actelor normative în domeniul securității și sănătății în muncă, în scopul prevenirii
producerii evenimentelor în timpul desfășurării acestor activități,
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Acțiunea s-a desfășurat în trimestrele II și IV, în două etape distincte.
Rezultatele înregistrate în prima etapă a acțiunii:
- 16 angajatori controlați ;
- 220 salariați ai angajatorilor controlați;
- 28 neconformități constatate ;
- 28 măsuri dispuse de aducere în conformitate;
- 28 sancțiuni contravenţionale aplicate (1 amendă şi 27 de avertismente);
- 5000 lei, valoarea amenzilor aplicate;
În etapa a doua s-au verificat măsurile dispuse în prima etapă și s-a constatat că toate au fost realizate.

6. Acțiunea nr.20 – Acțiunea de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din
microîntreprinderi (0-9 lucrători) și măsurile de prevenire și protecție aplicate
Acțiunea a avut ca obiective :
- Monitorizarea respectării prevederilor legale privind prevenirea riscurilor profesionale în
microîntreprinderi, precum și cu privire la măsurile de prevenire și protecție aplicate.
Acțiunea de monitorizare urmărește pe de o parte, conștientizarea angajatorilor cu privire la
necesitatea respectării cerințelor legale din domeniul securității și sănătății în muncă și, pe de altă
parte, identificarea situației actuale a activităților de prevenire și protecție realizate de
microîntreprinderi.
Acțiunea s-a desfășurat în perioada
ianuarie-decembrie 2013. S-au selectat 438 de
microîntreprinderi din județ la care s-a transmis Chestionarul privind respectarea cerințelor minime
generale de securitate și sănătate în muncă, urmând ca în 10 zile să le retransmită completate. Au fost
returnat chestionarele de la 387 microîntreprinderi, cu 1438 de lucrători. Inspectorii de muncă au
analizat răspunsurile angajatorilor, și au stabilit microîntreprinderile ce au fost controlate.
Rezultatele acțiunii sunt:
- 128 microîntreprinderi controlate;
- 110 neconformități constatate ;
- 110 sancțiuni contravenționale aplicate (5 amenzi și 105 avertismente);
- 18000 lei valoarea amenzilor aplicate;
7. Acțiunea de informare și conștientizare a autorităților administrației publice locale cu
privire la reglementările legale în vigoare, în domeniul relațiilor de muncă și în domeniul sănătății
și securității în muncă
Acțiunea a avut ca obiective:
- Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea
respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă,
- Stabilirea măsurilor care se impun pentru protecția sănătății și securitatea lucrătorilor,
-Clarificarea unor aspecte în ceea ce privește modul de interpretare și de aplicare a unor prevederi
legale în domeniul securității și sănătății în muncă,
Acțiunea s-a desfășurat în perioada 17 iulie-14 octombrie 2013. S-au organizat 4 întâlniri de
informare, îndrumare și evaluare privind reglementările legale în vigoare în domeniul securității și
sănătății în muncă, la nivelul județului. La întâlniri au participat 34 de unități administrative, cu 39 de
participanți. S-au înmânat participanților chestionare de evaluare, care au fost transmise apoi
completate . Din centralizarea chestionarelor s-au desprins următoarele concluzii:
-legislația de securitate și sănătate în muncă este cunoscută în proporție de 95%
- informațiile prezentate au fost atractive și interesante pentru toți participanții;
- participanții au apreciat modul deosebit de organizare a acțiunii;
8. Acțiunea de control la șantierele din raza teritorială de competență unde se identifică
lucrări de săpături
Acțiunea s-a desfășurat în perioada mai-noiembrie 2013. În cadrul acțiunii au fost găsiți 4
angajatori care executau lucrări de săpături, cu un număr de 350 salariați. Au fost obţinute următoarele
rezultate:
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-4 controale efectuate;
-4neconformități constatate ;
- 4 sancţiuni contravenţionale aplicate (2 amenzi și 2 avertismente);
- 10000 lei valoarea amenzilor aplicate;
- 1 sistare de activitate ;
9. Acțiunea - Verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru
îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor din silozurile de cereale, fabricile de
nutrețuri combinate, activitățile de creșterea animalelor și activități în ferme mixte
Acțiunea a avut ca obiective:
- Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și lucrătorilor în ceea ce privește
necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă,
- Stabilirea măsurilor care se impun , ca urmare a nerespectării de către angajatori și
lucrători, a cerințelor de sănătate și securitate în muncă în vederea prevenirii producerii
accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale,
Acțiunea s-a desfășurat în perioada 26-30.08. 2013 în întreprinderi din județ.
Rezultatele acțiunii sunt:
- 12 controale efectuate;
- 21 neconformități constatate ;
- 21 sancțiuni contravenționale aplicate (3 amenzi și 18 avertismente);
- 14000 lei valoarea amenzilor aplicate;
10. -Proiectul pilot privind îmbunătățirea stării de securitate și sănătate în muncă a lucrătorilor din
întreprinderi mici și mijlocii
Acțiunea a avut ca obiectiv :
- Îmbunătățirea stării de securitate și sănătate în muncă în întreprinderile mici și mijlocii.
Acțiunea s-a desfășurat în mai multe etape și anume:
-Etapa I pregătire a acțiunii și selectarea IMM-urilor implicate;
-Etapa II de informare și prezentare proiect angajatorilor din IMM-urile implicate;
-Etapa III controale de evaluare a stării de securitate și sănătate ;
-Etapa IV controale de verificare măsuri dispuse;
-Etapa V controale de evaluare a stării de securitate și sănătate ;
-Etapa VI mediatizare rezultate și promovare exemple de bune practici;
În cadrul acțiunii au fost obţinute următoarele rezultate:
-6 controale efectuate la întreprinderi mijlocii;
-22 neconformități constatate ;
- 22 sancţiuni contravenţionale aplicate (22 avertismente);
- 6 controale efectuate la întreprinderi mici;
-24 neconformități constatate ;
- 24 sancţiuni contravenţionale aplicate (24 avertismente );
7.3. Rezultatele acţiunilor planificate în domeniul supravegherii pieţei
În anul 2013, în domeniul supravegherii pieţei a fost planificată şi s-a desfăşurat ;
1. Campania națională de supraveghere a pieței produselor industriale în domeniul de
competență al Inspecției Muncii, conform programului sectorial pentru anul 2013.
Obiectivul acţiunii a fost:
- Verificarea implementării, de către producători, importatori şi distribuitori, a prevederilor
actelor normative cu privire la introducerea pe piaţă a produselor, prin care s-au transpus directivele
europene.
Acțiunea s-a desfășurat pe parcursul anului 2013, în etape distincte pe trimestre. În trimestrul I s-au
controlat produsele care respectă directivele HG 457/2003, HG 1029/2008, HG 1756/2006,
motocositoare și cositoare electrice.. În trimestrul II s-au controlat produsele care respectă directivele
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HG 1029/2008, HG 457/2003, HG 1756/2006, ferăstraie portabile cu lanț. În trimestrul III s-au
controlat produsele care respectă directiva HG 115/2004, mănuși și cizme electroizolante. În
trimestrul IV s-au controlat produsele care respectă directivele HG 207/2005, HG 612/2010, explozivi
de uz civil și articole pirotehnice.
În cadrul acestei acţiuni au fost controlate 403 produse, în 30 de controale. Din produsele
controlate 11 au fost găsite neconforme. Neconformităţile depistate se referă în principal la:
- neprezentarea declaraţiei de conformitate – 7 cazuri;
- neaplicarea marcajului de conformitate – 4 cazuri;
Pentru aceste neconformităţi s-au aplicat 5 sancţiuni contravenţionale. De asemenea, au fost
retrase de la comercializare 4 produse neconforme şi au fost dispuse 5 măsuri de punere în
conformitate.
2. Acțiunea nr.8 – Sesiuni de informare a producătorilor, importatorilor și distribuitorilor privind
bunele practici și noutățile legislative referitoare la punerea pe piață a produselor
În cadrul acestei acțiuni s-a organizat o sesiune de informare la care au participat 25 persoane,
din care 23 reprezentanți ai agenților economici implicați în introducerea pe piață a produselor
industriale și 2 reprezentanți ai organizațiilor sindicale.
În cadrul sesiunii a fost prezentat materialul pus la dispoziţie de grupul central de lucru.
De asemenea a fost prezentat un material referitor la rezultatele acțiunii nr. 8 din programul
cadru al Inspecției Muncii pe anul 2013 privind supravegherea pieței produselor industriale, dar și a
campaniilor similare desfășurate în perioada anterioară.
Din centralizarea informaţiilor cuprinse în chestionarele completate de participanți rezultă că
impresia generală a fost foarte bună, temele prezentate au răspuns așteptărilor, iar informațiile
prezentate au fost clare și ușor de înțeles. De asemenea, participanții au apreciat modul de organizare a
sesiunii de informare.

IV. STATISTICI ALE ACCIDENTELOR DE MUNCĂ ŞI BOLILOR PROFESIONALE
4.1. Situaţia accidentelor de muncă produse în anul 2013
În anul 2013 au fost înregistrate 34 persoane accidentate (16 persoane în anul 2012), din care
3 persoane accidentate mortal (6 persoane în anul 2012).
Indicele de frecvenţă (numărul de accidentaţi care revine la 1.000 de lucrători) a fost de 0,380/00
pentru totalul persoanelor accidentate.
Cele mai multe accidente de muncă au fost înregistrate în industria de fabricare a accesoriilor
pentru autovehicule 12 accidentaţi (35,3%din totalul accidentaţilor);
Din punctul de vedere al vârstei persoanelor accidentate, analiza accidentelor de muncă a
evidenţiat faptul că persoanele cu vârsta cuprinsă între 30 şi 50 de ani deţin ponderea cea mai mare, de
52,94% din numărul total al accidentaţilor.
De asemenea, lucrătorii cu o vechime în ocupaţie de sub 5 ani sunt cei mai expuşi riscului de
accidentare, reprezentând 50% din totalul accidentaţilor, în timp ce lucrătorii cu o vechime în ocupaţie
de peste 15 ani reprezintă 26,4%, iar cei cu vechime în ocupaţie de cuprinsă între 5 - 15 ani reprezintă
23,5% din numărul total al accidentaţilor.
Ocupaţia cel mai frecvent întâlnită în rândul persoanelor accidentate în muncă este cea de
muncitor calificat, numărul lor fiind de 16 reprezentând 47,05% din totalul persoanelor accidentate.
În anul 2013, au încheiat incapacitatea temporară de muncă 21 persoane, din care o persoană
cu invaliditate gradul II.
Pentru persoanele care au încheiat incapacitatea de muncă în anul 2013, indicele de durată
medie (numărul de zile pierdute, în medie, de un accidentat) este de 50,9 zile, iar indicele de gravitate
(numărul total de zile de incapacitate de muncă, raportat la 1.000 de angajaţi) este 13,10/00.
- 17 -

9.2. Aspecte generale ale morbidităţii profesionale
Situaţia bolilor profesionale în Judeţul Caraş-Severin
în perioada 2009-2013
boală profesională
Total cazuri

2009
9

2010
7

2011
13

2012
5

2013
14

spondilodiscartroză
lombară profesională

2

-

3

1

-

6

12,5%

silicoză
polidiscopatie
lombară profesională
discopatie lombară
profesională

3

2

5

2

8

20

41,6%

-

-

-

-

1

1

2%

2

-

-

-

-

2

4,1%

silico-sideroză

1

-

-

-

-

1

2%

1

2

1

-

1

5

10,4%

-

1

1

-

1

3

6,25%

hernie de disc
profesională

-

1

-

-

1

2

4,1%

cataractă profesională

-

1

-

-

-

1

2%

urticarie profesională

-

-

1

-

-

1

2%

silico-tuberculoză
pneumoconioză la
pulberi mixte
laringită cronică
profesională
bronşită cronică
profesională acutizată

-

-

1

1

-

2

4,1%

-

-

1

1

-

2

4,1%

-

-

-

-

1

1

2%

-

-

-

-

1

1

2%

fibroză pulmonară
profesională
hipoacuzie neurosensorială bilaterală

2009-2013
48
(%)

Situaţia bolilor profesionale pe ramuri de activitate
- total BP industria extractivă
constructii hidrotehnice
industria metalurgică
construcţii metalice
construcţii de maşini
prelucrare lemn
administraţie publică locală
transporturi auto
industria alimentară
activităţi de spectacole, culturale şi recreative

agent cauzal
microclimat nefavorabil, trepidaţii,
manipulare de greutăţi, efort fizic
mare
bioxid de siliciu liber cristalin
manipulare greutăţi, poziţii
vicioase, microclimat nefavorabil
manipulare greutăţi, poziţii
vicioase, microclimat nefavorabil
pulberi silicogene, pulberi de
aluminiu, pulberi de plumb, pulberi
de fier, oxizi metalici
pulberi metalice, oxizi metalici,
pulberi de lemn, gaze de sudură
zgomot
manipulare greutăţi, poziţii
vicioase, microclimat nefavorabil,
ortostatism prelungit
sudură cu flacără oxi-acetilenică
agenti biologici, agenţi chimici,
intermitent frig
bioxid de siliciu liber cristalin
pulberi mixte, oxizi metalici, gaze
de sudură
pulberi mixte, oxizi metalici, gaze
de sudură
iritanţi respiratori

48

%

22 48%
5 16%
9 8%
4 8%
2 10%
1 2%
1 2%
1 2%
2 2%
1 2%

În anul 2013 au fost declarate 14 cazuri noi de boli profesionale, distribuite pe activităţi
economice după cum urmează:
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Nr. cazuri noi de
boli profesionale
6
5
2
1

ACTIVITATE ECONOMICĂ
Industrie prelucrătoare
Industrie extractivă
Construcţii
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

Repartiţia pe ocupaţii a cazurilor noi de boli profesionale declarate în 2013:
Ocupaţia
Turnător-formator
Turnător-formator
Curăţitor-sablor
Pensionar
Pensionar
Pensionar
Pensionar
Pensionar
Subinginer
Subinginer
Inginer miner
Forjor mecanic
Solist vocal
Miner subteran

Diagnostic
Silicoză
bronşită cronică profesională acutizată
Silicoză
Silicoză
Silicoză
Silicoză
Silicoză, disfuncţie ventilatorie mixtă medie
Silcoză, disfuncţie ventilatorie mixtă medie
Fibroză pulmonar
Hipoacuzie neurosenzorială bilaterală
Hernie de disc profesională
Polidiscopatie lombară profesională
Laringită cronică profesională
Silicoză 1-2 pq, em, co, id

Inspector șef
Ciobanu Miu Nicolae

Inspector șef adjunct
Bala Ștefan
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ANEXA 1
Nr. total de
procese
verbale
încheiate

Număr de Procese verbale contestate în domeniul SSM,
în anul 2013
21
FOND

142

Pe
rol

21

În termen
de declarare
recurs

1

RECURS

Soluţionate irevocabil ca urmare nedeclarare recurs

Admite
contestaţia

Respinge
contestaţia

Micşorează
amenda

Transformă
amenda în
avertisment

-

-

-

-

20

Pe
rol

9

Soluţionate irevocabil

Admite
Respinge
contestaţia contestaţia
-

-

Micşorează
amenda

Transformă
amenda în
avertisment

-

-

