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RAPORT DE ACTIVITATE

AL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ CARAȘ-SEVERIN
ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ
ANUL 2018

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:
ANUL
2014

ANUL
2015

ANUL
2016

ANUL
2017

ANUL
2018

1091

780

905

1031

1089

1281

915

1081

1193

1213

1819

2067

2012

1992

1968

1588

1775

1736

1734

1741

• controale preventive

1310,4

1187,5

1205,1

1301,5

1330,9

• cercetare accidente de muncă

167,8

316,2

230,9

175,7

153,3

• consultanţă şi expertiză

0

0

0

0

0

• participare la determinări de noxe

0

0

0

0

0

• cercetări avarii tehnice

0

0

0

0

0

9,8

38

15

14

10

0

0

0

0

0

100

233,3

276

242,8

246,8

0

7

9

0

0

INDICATORI SPECIFICI
1.

Număr de unităţi controlate:
■ în domeniul SSM

2.

Număr de controale efectuate:
■ în domeniul SSM

3.

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

4.

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

• instruiri
• soluţionare scrisori, sesizări, reclamaţii
• lucrări de birou
• perfecţionare profesională
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1.2. Indicatori specifici domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă
Situația unităţilor existente și controlate în ANUL 2018,
Statistica Societati Domeniu

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

Total
angajati

Barbati

Femei

Tineri
(15-18)
ani

5

6

7

8

9

Nr.
societati
controlate
10

Agricultura

226

667

573

94

0

17

1

401

18

18

0

Minerit

39

163

159

4

0

12

3

420

15

15

0

Transporturi

640

2131

2001

130

0

82

6

1447

88

88

0

8401

52147

33895

18252

0

978

114

49675

1092

1092

0

9306

55108

36628

18480

0

1089

124

51943

1213

1213

0

Domenii

Nr.
societăti

1

Industrie,comert,
alte
domenii
TOTAL

Nr. Mediu pers. Angajate

Situația unităţilor existente și controlate în ANUL 2017,
Statistica Societati Domeniu

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

1

5

6

7

8

9

Nr.
societati
controlate
10

Agricultura

212

660

573

87

0

15

1

405

16

16

0

Minerit

38

164

158

6

0

14

3

564

17

17

0

Transporturi

580

2075

1969

106

0

72

4

956

76

76

0

Industrie,comert,
alte
domenii

7886

52691

34775

17916

0

930

154

46780

1084

1084

0

TOTAL

8716

55590

37475

18115

0

1031

162

48705

1193

1193

0

Domenii

Nr.
societăti

Nr. Mediu pers. Angajate
Total
angajati

Barbati

Femei

Tineri
(15-18)
ani

În anul 2018, atât numărul de unităţi controlate cât şi numărul de controale au crescut faţă
de anul anterior, numărul angajaţilor din unităţile controlate fiind de 51943. Astfel,
numărul unităţilor controlate la nivelul județului au fost de1089, reprezentând o creștere cu
5,62 % faţă de anul 2017.
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Numărul de unități controlate în perioada
2014 – 2018
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În cursul anului 2018, 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 2017

Anul 2018

1514

1712

72

978

930

Agricultură

82

Minerit

Transporturi

Comerț, industrie și alte domenii

Agricultură

Minerit

Transporturi

Comerț, industrie și alte domenii

Indicatori pentru domeniul agricultură
Numărul de unităţi existente în anul 2018 a fost de 226, ceea ce reprezintă o creștere de
6,60 % faţă de anul 2017.
Numărul de unităţi controlate în anul 2018 a fost de 17, reprezentând o creștere de 13,33 %
faţă de anul 2017.
Numărul de persoane angajate în unităţile controlate a fost de 401, ceea ce reprezintă o
scădere cu 0,98 % faţă de anul 2017.
Indicatori pentru domeniul minier
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Numărul de unităţi existente în anul 2018 a fost de 39, ceea ce reprezintă o creștere de 2,63
% faţă de anul 2017.
Numărul de unităţi controlate în anul 2018 a fost de 12, reprezentând o scădere cu 14,28 %
faţă de anul 2017.
Numărul de persoane angajate în unităţile controlate a fost de 420, ceea ce reprezintă o
scădere cu 25,53 % faţă de anul 2017.
Indicatori pentru domeniul transporturi
Numărul de unităţi existente în anul 2018 a fost de 640, ceea ce reprezintă o creștere cu
10,34 % faţă de anul 2017.
Numărul de unităţi controlate în anul 2018 a fost de 82, reprezentând o creștere cu 13,88 %
faţă de anul anterior.
Numărul de persoane angajate în unităţile controlate a fost de 1447 , ceea ce reprezintă o
creștere cu 51,35 % faţă de anul 2017.
Indicatori pentru domeniul industrie, comerț și alte domenii
Numărul de unităţi existente în anul 2018 a fost de 8401, ceea ce reprezintă o creștere cu
6,53 % faţă de anul 2017.
Numărul de unităţi controlate în anul 2018 a fost de 978, reprezentând o creștere cu 5,19 %
faţă de anul anterior.
Numărul de persoane angajate în unităţile controlate a fost de 49675, ceea ce reprezintă o
creștere cu 6,18 % faţă de anul 2017.
În anul 2018, numărul de controale efectuate în domeniul securității și sănătății în muncă la
nivelul județului Caraș-Severin a fost de 1213, reprezentând o creștere cu 1,67 % faţă de
anul anterior.

Numărul controalelor efectuate în perioada
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Numărul de controale efectuate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,
pe activităţi ale economiei naţionale
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Anul 2017

Anul 2018

1617

1815

76

1092

1084

Agricultură

Minerit

88

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 2018, fondul de timp disponibil pentru inspectorii de muncă din acest domeniu a
fost de 1968 zile, cu 1,20 % mai puțin decât în 2017. Fondul de timp utilizat de inspectorii
de muncă a fost de 1741 zile, cu 0,40 % mai puțin faţă de anul 2017, distribuit astfel:

 1330,9 zile pentru activitatea de prevenire, în creștere cu 2,25 % faţă de anul 2017;
 153,3 zile pentru cercetarea accidentelor de muncă, în scădere cu 12,74 % faţă de

anul
2017;
 10 zile pentru instruiri, în scădere cu 28,57 % faţă de anul 2017;
 0 zile pentru soluţionarea scrisorilor, reclamaţiilor şi sesizărilor, identic ca în de anul
2016;
 246,8zile pentru lucrările de birou, în scădere cu 1,64 % față de anul anterior;
 0 zile pentru perfecționare identic ca în de anul 2017;

0.00%

14.17%

controale
preventive
cercetare accidente

8.80%

0.00% 0.57%

Fondul de timp utilizat în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

soluționare scisori,
sesizări, reclamații
instruiri

76.44%

lucrari de birou
perfectionare

Autorizarea sau avizarea funcţionării agenţilor economici din punctul de vedere al
securităţii şi sănătăţii în muncă
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În anul 2018, 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

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

Legea nr.
126/1995

Alte legi

28

10

-

38

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 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):

3.

Numărul propunerilor de urmărire
penală înaintate instituţiilor
competente
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Anul
2014

Anul
2015

Anul
2016

Anul
2017

Anul
2018

1926

1681

1661

1819

1786

653500

347000

346500

296500

157000

0

0

0

0

0
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4.

Numărul locurilor de muncă a căror
activitate a fost sistată

9

1

1

1

0

5.

Numărul echipamentelor de muncă
oprite din funcţionare

18

13

11

4

1
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Anul
2016

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 2018, comparativ cu
anul 2017, pentru realizarea obiectivelor şi a indicatorilor în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă, se prezintă astfel:
INDICATORI
Nr. sancţiuni contravenţionale aplicate:


nr. amenzi



nr. avertismente

Valoare amenzi aplicate (lei)
Nr. măsuri dispuse pentru neconformităţi
depistate
Nr. sistări de activitate
Nr. echipamente de muncă oprite din funcţionare

Anul 2017

Anul 2018

1819

1786

66

30

1753

1756

296500

157000

1753

1756

1

0

4

1

Numărul total al sancţiunilor contravenţionale aplicate în anul 2018 a fost de 1786,
înregistrând o scădere cu 1,81 % faţă de anul anterior. Numărul amenzilor contravenționale
aplicate în anul 2018 a fost de 30, înregistrând o scădere cu 54,54 % față de anul anterior și
cuantumul valoric al sancţiunilor aplicate a fost de 157000 cu 47,04 % mai puțin, faţă de cel
înregistrat în anul 2017.
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2000
1500
Total sanctiuni

1000

Amenzi

500
0

De asemenea, inspectorii de muncă au dispus oprirea din funcţionare a 1 echipamente de
muncă, cu 75 % mai puțin decât în anul 2017.
În anul 2018, 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 2018

2216

133

1615

Agricultură

AGRICULTURĂ

Minerit

Transporturi

Anul 2018

Nr. total de sancţiuni
contravenţionale:

Comerț, industrie și alte domenii

MINERIT
Nr. total de sancţiuni
contravenţionale:

22

Anul 2018
16

 nr. avertismente

21

 nr. avertismente

16

 nr. amenzi contravenţionale

1

 nr. amenzi contravenţionale

0

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
0

 locuri de muncă

0

 locuri de muncă

0

 echipamente de muncă

0

 echipamente de muncă

0
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TRANSPORTURI

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

Anul 2018

Nr. total de sancţiuni
contravenţionale:

 nr. avertismente
 nr. amenzi contravenţionale
Nr. total de propuneri de
urmărire penală
Nr. total de sistări:

133

 nr. avertismente

132

 nr. amenzi contravenţionale

1

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

0
0

Anul 2018
1615
1587
28
0
1

 locuri de muncă

0

 locuri de muncă

0

 echipamente de muncă

0

 echipamente de muncă

1

2.2. Sancţiuni aplicate în domeniul supravegherii pieţei
Pentru neconformităţile constatate în domeniul supravegherii pieţei produselor, inspectorii
de muncă au aplicat 58 sancţiuni contravenţionale. De asemenea, au fost dispuse 58 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 2018, care a avut la
bază Programul cadru de acțiuni al Inspecției Muncii pentru anul 2018.
Principalele acţiuni prevăzute în Programul propriu de acţiuni pentru anul 2018 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:
- educarea tinerei generații încă de pe băncile școlii cu privire la importanța unui mediu de
muncă sănătos și sigur;
- crearea unei culturi de prevenire a riscurilor profesionale în vederea intrării pe piaţa
muncii.
Au fost înregistrate următoarele rezultate:
- informarea şi instruirea elevilor din 8 clase anul II și III de studiu;
- chestionare de opinie completate de 47 elevi și 7 cadre didactice privind oportunitatea
şi eficienţa campaniei;
- organizarea la nivel de județ a concursului „Știu și aplic ” la care au participat 11
școli, cu 30 elevi și 14 cadre didactice.
2. Campania naţională privind respectarea prevederilor legale în ceea ce privește
instruirea și informarea lucrătorilor în activitățile din domeniul construcțiilor
Obiectivele campaniei au fost următoarele:
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- creșterea gradului de conștientizare al angajatorilor în ceea ce privește necesitatea
respectării cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă în activitățile de informare
și instruire a lucrătorilor din domeniul construcțiilor;
- stabilirea măsurilor ce se impun, ca urmare a nerespectării de către angajatori și angajați
a prevederilor actelor normative în domeniul securității și sănătății în muncă, în scopul
prevenirii producerii evenimentelor și a bolilor profesionale;
- centralizarea datelor necesare elaborării rapoartelor naţionale referitoare la modul în care
se aplică și respectă dispozițiile legale privind informarea și instruirea lucrătorilor în
domeniul securității și sănătății în muncă.
Campania s-a desfășurat în două etape :
-prima etapă, unde s-a făcut informarea firmelor din județ cu activitate în domeniul
construcțiilor privind modul de derulare a campaniei și tematica abordată;
-a doua etapă, cu acțiuni de control la angajatori;
Au fost înregistrate următoarele rezultate:
În prima etapă au participat 28 angajatori din județ, iar temele discutate au
fost:obiectivele, motivarea organizării acestei campanii, grupurile ţintă şi durata campaniei.
In a doua etapă s-au înregistrat următoarele rezultate:
-64 controale efectuate;
-143 neconformități constatate;
-143 sancțiuni contravenționale aplicate (din care 3 amenzi în valoare de 15000 lei)
3. Campania naţională privind verificarea modului de respectare a prevederilor Legii
nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de
zilieri, cu modificările și completările ulterioare
Obiectivele campaniei au fost următoarele:
- identificarea beneficiarilor de lucrări care utilizează zilieri și luarea măsurilor în domeniul
securității și sănătății în muncă care se impun pentru nerespectarea de către aceștia a
prevederilor Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional, cu
modificările și completările ulterioare si a normelor metodologice de aplicare ale acestei
legi;
- creșterea gradului de conștientizare al beneficiarilor și zilierilor care desfășoară activități
cu caracter ocazional în domeniile stabilite de legiuitor, în ceea ce privește necesitatea
aplicării și respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă,
stipulate de Legea nr. 52/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de
către beneficiarii din domeniile controlate, a prevederilor Legii nr.52/2011, cu modificările
și completările ulterioare și a normelor de aplicare ale acesteia;
Campania s-a desfășurat în sem I 2018 în două etape :
- prima etapă, unde s-a făcut informarea și conștientizarea beneficiarilor de lucrări,
zilierilor și partenerilor sociali;
- a doua etapă, cu acțiuni de control la beneficiarii de lucrări;
Au fost înregistrate următoarele rezultate:
În prima etapă conducerea inspectoratului teritorial de muncă a prezentat la 25 de
beneficiari care prestează activități cu muncă necalificată în domeniile prevăzute în
Clasificarea activităților din economia națională, din județ. Temele discutate au fost:
obiectivele campaniei, motivarea organizării, grupurile țintă și durata campaniei.
In a doua etapă s-au înregistrat următoarele rezultate:
-15 controale efectuate;
- 2 neconformități constatate;
- 2 sancțiuni contravenționale aplicate ;
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4. Campania naţională privind verificarea respectării prevederilor referitoare la
autorizarea funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă,
conform H.G. nr. 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare
Obiectivele campaniei au fost următoarele:
- verificarea respectării prevederilor referitoare la autorizarea funcționării din punct de
vedere al securității și sănătății în muncă (SSM) de către angajatorii care au obligația
autorizării la inspectoratul teritorial de muncă conform prevederilor Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr.1425/2006, cu modificările și completările ulterioare (Norme
Metodologice).
- conștientizarea angajatorilor cu privire la necesitatea respectării cerințelor legale privind
autorizarea funcționării din punct de vedere SSM și, pe de altă parte, verificarea respectării
acestor prevederi.
Au fost întreprinse acțiuni de conștientizare a angajatorilor care au obligația autorizării
funcționării din punct de vedere SSM.
S-au înregistrat următoarele rezultate:
-70 controale efectuate;
-13 neconformități constatate;
-13 sancțiuni contravenționale aplicate ;
5. Campania naţională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și
verificarea modului în care se respectă prevederile legale care reglementează relațiile
de muncă și securitatea și sănătatea în muncă la angajatorii care își desfășoară
activitatea în domeniul alimentației publice „BUFET EXPRES, RESTAURANT FASTFOOD, PIZZERIE”
Obiectivele campaniei au fost următoarele:
- creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a angajaților în ceea ce privește
necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă;
- eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în
legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare;
- creșterea gradului de conștientizare , atât a angajatorilor, cât și a lucrătorilor, privind
necesitatea aplicării și respectării la locul de muncă a legislației în domeniul securității și
sănătății în muncă, respectiv, eliminarea următoarelor riscuri profesionale specifice acestor
locuri, precum: căderea la același nivel prin alunecare, expunere la temperaturi extreme,
intoxicații, electrocutare, arsuri, tăieturi.
Au fost înregistrate următoarele rezultate:
- 14 controale efectuate;
- 23 neconformități constatate;
- 23 sancțiuni contravenționale aplicate (22 avertismente și o amendă de 4000 lei);
6. Campania naţională de verificare a respectării prevederilor legale privind
securitatea și sănătatea în muncă la desfășurarea activităților cu articole pirotehnice
Obiectivul campaniei a fost identificarea și verificarea agenților economici care desfășoară
activități de deținere, transport, manipulare, depozitare și comercializare a articolelor
pirotehnice privind respectarea prevederilor legale în vigoare;
Au fost înregistrate următoarele rezultate:
-7 controale efectuate;
-1 neconformitate constatată;
-1 sancțiune contravențională aplicată.
3.2. Acţiuni specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
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1. Acțiune de control privind verificarea modului în care se respectă cerințele minime
de securitate și sănătate în muncă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase
Acțiunea a avut ca obiective:
- diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de
către angajatorii care desfășoară activitate în domeniul transportului rutier de mărfuri
periculoase, a prevederilor legale în domeniu;
- creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a angajaților în ceea ce privește
necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă;
- eliminarea tuturor neconformităților constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii de
intrare în legalitate și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare;
Acțiunea de control s-a desfășurat pe parcursul a 5 zile în luna aprilie 2018.
Au fost înregistrate următoarele rezultate:
- 4controale efectuate;
- 1 neconformitate constatată;
- 1 sancțiune contravențională aplicată (1 avertisment);
2. Acțiune de control privind verificarea modului în care se respectă prevederile
legale de securitate și sănătate în muncă în unitățile de prelucrare primară a lemnului
Acțiunea a avut ca obiective:
- identificarea angajatorilor din domeniul de prelucrare primară a lemnului, în vederea
verificării modului de respectare de către aceștia a prevederilor legale în ceea ce privește
sănătatea și securitatea în muncă a lucrătorilor;
- măsurile stabilite pentru reducerea numărului de accidente de muncă grave, mortale și cu
invaliditate din acest domeniu de activitate ;
- creșterea gradului de conștientizare al angajatorilor și al angajaților în ceea ce privește
necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă ;
Au fost înregistrate următoarele rezultate:
-36 controale efectuate;
-70 neconformități constatate;
-70 sancțiuni contravenționale aplicate (avertismente).
3. Acțiunea de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din
întreprinderi mijlocii (50 -249 lucrători)
Acțiunea a avut ca obiective monitorizarea respectării prevederilor legale privind prevenirea
riscurilor profesionale în întreprinderi mijlocii, 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 în întreprinderile mijlocii.
În cadrul acțiunii au fost transmise 51 de chestionare la întreprinderi mijlocii (50-249
lucrători) și 18 chestionare la întreprinderi mici (0-49 )din județ, din care toți au transmis
chestionarele completate.
Au fost înregistrate următoarele rezultate:
-63 controale efectuate;
-117 neconformități constatate;
-117 sancțiuni contravenționale aplicate, din care 113 avertismente și 3 amenzi în valoare
de 18000 lei.
4. Acțiunea de control privind respectarea prevederilor de sănătate și securitate în
muncă în domeniile silvicultură și exploatări forestiere
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Acțiunea a avut ca obiective:
-identificarea angajatorilor din domeniile silvicultură și exploatare forestieră, modul de
respectare a prevederilor legale în ceea ce privește sănătatea și securitatea în muncă;
- măsurile stabilite pentru reducerea numărului de accidente de muncă mortale și cu
invaliditate ;
- creșterea gradului de conștientizare al angajatorilor și al angajaților în ceea ce privește
necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă ;
Au fost înregistrate următoarele rezultate:
-19 controale efectuate;
-44 neconformități constatate;
-44 sancțiuni contravenționale aplicate (44 avertismente);
5. Acțiunea de informare privind bune practici în vederea elaborării de instrucțiuni
proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate
în muncă
Acțiunea a avut ca obiective:
- sensibilizarea angajatorilor privind importanța instrucțiunilor proprii pentru completarea
și/sau aplicarea reglementărilor de sănătatea și securitatea în muncă, denumite în
continuare instrucțiuni proprii de SSM;
- elaborarea unei fișe orientative pentru angajatori privind instrucțiunile proprii de SSM;
- informarea și conștientizarea angajatorilor privind respectarea prevederilor legale
referitoare la instrucțiunile proprii SSM;
- informarea și conștientizarea reprezentanților lucrătorilor cu răspunderi specifice în
domeniul SSM privind respectarea de către lucrători a obligației de a-și desfășura
activitatea în conformitate și cu instrucțiunile proprii de SSM, primite din partea
angajatorului;
Au fost înregistrate următoarele rezultate:
-51 controale efectuate;
-35 neconformități constatate;
-35 sancțiuni contravenționale aplicate (avertismente).
3.3. Rezultatele acţiunilor planificate în domeniul supravegherii pieţei
1.Campania națională de supraveghere a pieței produselor industriale din domeniul de
competență al Inspecției Muncii, conform programului sectorial pentru anul 2018
coordonat de către Comisia Europeană.
Obiectivul acţiunii este 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.
În cadrul acestei acţiuni au fost efectuate 28 controale unde s-au verificat 316 produse,
dintre care 58 au fost găsite neconforme. Neconformităţile depistate se referă în principal
la:
- neprezentarea declaraţiei de conformitate;
- instrucțiunile de folosire și declarația de conformitate nu sunt traduse în limba română;
- lipsă marcaj de conformitate si declarație de conformitate;
- neindicarea nivelului de putere acustică garantată;
Pentru aceste neconformităţi s-au aplicat 58 sancţiuni contravenţionale și au fost interzise
de la comercializare până la conformitate 8 tipuri de produse și retrase 2 tipuri de produse.
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2. Acțiunea de diseminare și instruire a inspectorilor de muncă cu atribuții în domeniul
supravegherii pieței din inspectoratele teritoriale de muncă, cu privire la aspecte și
bune practici la nivel european
Acţiunea a avut ca obiectiv diseminarea către inspectorii de muncă ce au atribuţii de
supraveghere a pieţei în cadrul inspectoratelor teritoriale de munca, și totodată și instruirea
acestora cu privire la bune practici la nivel european cum ar fi :
- ghiduri și alte materiale de prezentare elaborate de Comisia Europeană sau de grupurile
de lucru ce funcționează pe lângă aceasta în domeniul supravegherii pieței ;
- aspecte practice de supraveghere a pieței puse în discuție în cadrul grupurilor de
Cooperare Administrativă (ADCO) din domeniul supravegherii pieței, pentru acele categorii
de produse pentru care Inspecția Muncii are competențe;
- propunerile legislative existente la nivelul Uniunii Europene referitoare la domeniul
supravegherii pieței și care vor avea impact asupra acestei activități în perioada următoare;
- aplicarea unitară a legislației ce reglementează punerea pe piață a produselor pentru
care Inspecția Muncii este desemnată organism de supraveghere a pieței, precum și pentru
promovarea bunelor practici europene ;
- implementarea unor practici unitare de control în domeniul supravegherii pieţei atât la
producători / importatori / distribuitori cât şi la solicitarea autorităţilor vamale.
În cadrul acțiunii au participat la instruire doi inspectori de muncă.

IV. STATISTICI ALE ACCIDENTELOR DE MUNCĂ ŞI BOLILOR PROFESIONALE
4.1. Situaţia accidentelor de muncă produse în anul 2018
În anul 2018 au fost înregistrate un nr. de 29 persoane accidentate, dintre care 1 persoană
accidentată mortal.
Indicele de frecvenţă (numărul de accidentaţi care revine la 1.000 de lucrători) a fost de
0,0290/00 pentru totalul persoanelor accidentate.
Accidentele de muncă înregistrate s-au produs în activităţi economice diferite după cum
urmează:
- 9 persoane în domeniul Lucrărilor de construcții;
- 4 persoane în domeniul Exploatării forestiere respectiv tăierea și rindeluirea lemnului;
- 3 persoane în domeniul Fabricației echipamentelor electrice de piese și accesorii pentru
autovehicule;
- 2 persoane în domeniul Captării și distribuției apei;
- 2 persoane în domeniul Activității de asistență socială;
- 1 persoane în domeniul Fabricării, producerii și turnării metalelor și pieselor feroase și
neferoase;
- 1 persoană în domeniul Transporturilor rutiere;
- 1 persoană în domeniul Restaurantelor;
- 1 persoană în domeniul Cultivării cerealelor;
- 1 persoană în domeniul Fabricării articolelor de îmbrăcăminte;
- 1 persoană în domeniul Învățământului secundar tehnic sau profesional;
- 1 persoană în domeniul Lucrărilor ale instalațiilor sanitare;
- 1 persoană în domeniul Serviciilor de administrație generală;
- 1 persoană în domeniul Intermedierii în comerțul cu produse.
Din punct de vedere al vârstei persoanelor accidentate, analiza accidentelor de muncă a
evidenţiat faptul că 14 din cele 29 de persoane accidentate au vârsta cuprinsă între 50 şi 60
de ani, 7 persoane au vârsta cuprinsă între 40 și 50 de ani, 5 persoane au vârsta cuprinsă
între 30 și 40 de ani, și 3 persoane cu vârsta peste 60 de ani.
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S-a înregistrat un număr de 8 lucrători cu o vechime în muncă mai mică de 1 an care au fost
implicați în accidente de muncă (27,55%). Au fost înregistrate 7 persoane accidentate cu o
vechime în muncă cuprinsă între 1 an și 10 de ani (24,15%), 6 persoane accidentate cu o
vechime în muncă cuprnsă între 10 și 20de ani(20,7%), 2 persoane cu o vechime în muncă
cuprinsă între 20 și 30 de ani (6,9%). În cazul lucrătorilor cu o vechime în muncă între 30 și
40 de ani s-au înregistrat 6 cazuri de accidente de muncă (20,7%).
Ocupaţiile cel mai frecvent întâlnite în rândul persoanelor accidentate în muncă sunt:
- lăcatuș mecanic (4) reprezentând 13,8 % din totalul persoanelor accidentate;
- șoferi (4) reprezentând 13.8 % din totalul persoanelor accidentate;
- muncitori necalificați (2) reprezentând 6,9 % din totalul persoanelor accidentate;
- electricieni (2) reprezentând 6,9 % din totalul persoanelor accidentate;
- zidari (2) reprezentând 6,9 % din totalul persoanelor accidentate;
- infirmier/infirmieră (2) reprezentând 6,9 % din totalul persoanelor accidentate;
- fasonator mecanic (1) reprezentând 3,45 % din totalul persoanelor accidentate;
- inginer (1) reprezentând 3,45 % din totalul persoanelor accidentate;
- confecționări cablaje auto (1) reprezentând 3,45 % din totalul persoanelor accidentate;
- profesor (1) reprezentând 3,45 % din totalul persoanelor accidentate;
- gaterist (1) reprezentând 3,45 % din totalul persoanelor accidentate;
- confecționer îmbrăcăminte(1) reprezentând 3,45 % din totalul persoanelor accidentate;
- manipulant mărfuri (1) reprezentând 3,45 % din totalul persoanelor accidentate;
- mecanic agricol (1) reprezentând 3,45 % din totalul persoanelor accidentate;
- operator roboți industriali (1) reprezentând 3,45 % din totalul persoanelor accidentate;
- consilier superior (1) reprezentând 3,45 % din totalul persoanelor accidentate;
- femeie de serviciu (1) reprezentând 3,45 % din totalul persoanelor accidentate;
- operator prelucrare mase plastice (1) reprezentând 3,45 % din totalul persoanelor
accidentate;
- servant pompier (1) reprezentând 3,45 % din totalul persoanelor accidentate.
În anul 2018, din cele 29 de persoane accidentate, au încheiat incapacitatea temporară de
muncă 20 persoane prin reluarea activităţii.
Pentru persoanele care au încheiat incapacitatea de muncă în anul 2018, indicele de durată
medie (numărul de zile pierdute, în medie, de un accidentat) este de 58 zile, iar indicele de
gravitate (numărul total de zile de incapacitate de muncă, raportat la 1.000 de angajaţi)
este 0,0580/00.
9.2. Aspecte generale ale morbidităţii profesionale
Situaţia bolilor profesionale în Judeţul Caraş-Severin în perioada 2014-2018
Boală profesională
Total cazuri

2014
14

2015
8

2016
0

2017
1

spondilodiscartroză
lombară profesională

-

1

-

-

silicoză

7

4

-

1

2018
10

-

2014-2018
33
(%)

1

3.03%

12

36.4%

1

3.03%

-

agent cauzal
-

microclimat nefavorabil,
trepidaţii, manipulare de
greutăţi, efort fizic mare
bioxid de siliciu liber
cristalin
pulberi metalice, oxizi
metalici, pulberi de
lemn, gaze de sudură

fibroză pulmonară
profesională

1

-

-

-

hipoacuzie neurosensorială bilaterală

1

-

-

-

1

2

6.06%

zgomot

hernie de disc
profesională

1

2

-

-

-

3

9,1%

manipulare greutăţi,
poziţii vicioase,
microclimat nefavorabil,
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pneumoconioză la
pulberi mixte
bronşită cronică
profesională
acutizată
polidiscopatie
lombară L1-L4
profesională
laringită cronică
profesională

1

-

-

-

5

6

18.2%

1

-

-

-

1

2

6.06%

ortostatism prelungit
pulberi mixte, oxizi
metalici, gaze de sudură
microclimat nefavorabil

1

1

-

-

3

5

microclimat nefavorabil,
15,15% trepidaţii, manipulare de
greutăţi, efort fizic mare

1

-

-

-

-

1

3,03%

Situaţia bolilor profesionale pe ramuri de activitatetotal BP
industria extractivă
construcţii hidrotehnice
industria metalurgică
construcţii metalice
construcţii de maşini
prelucrare lemn
administraţie publică locală
transporturi auto
activități veterinare
industria alimentară
construcții civile

microclimat nefavorabil

33

%

8
2
9
3
2
1
1
1
1
3
2

24,24%
6,06%
27,26%
9,1%
6,06%
3,03%
3,03%
3,03%
3,03%
9,1%
6,06%

În anul 2018 au fost declarate 10 cazuri de boli profesionale, din care 5 cazuri de
pneumoconicoză la pulberi mixte, 3 cazuri de polidiscopatie lombară profesională, un caz de
hipoacuzie și unul de astm bronșic și bronșită cronică profesională.
p.Inspector șef

Inspector șef adjunct

Eugenia Florica Panici

Ștefan Bala
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ANEXA 1

Nr. total de
procese
verbale
încheiate

Număr de Procese verbale contestate în domeniul SSM,
în anul 2018
6
FOND

66

Pe
rol

3

În termen
de declarare
apel

2
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APEL

Soluţionate irevocabil ca urmare nedeclarare apel

Admite
contestaţia

Respinge
contestaţia

Micşorează
amenda

Transformă
amenda în
avertisment

0

0

0

0

17

Pe
rol

1

Soluţionate irevocabil

Admite
contestaţia

Respinge
contestaţia

Micşorează
amenda

Transformă
amenda în
avertisment

0

0

0

0

