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COMUNICAT DE PRESĂ 

Referitor la întâlnirea cu angajatorii şi reprezentanţii acestora 
                           În domeniul SECURITATE  ŞI  SĂNĂTATE ÎN  MUNCĂ 
 
 
 
În cadrul întâlnirii cu angajatorii şi reprezentanţii acestora în domeniul securităţii  şi  
sănătăţii în  muncă, din data de 30.10.2013, au fost abordate următoarele subiecte : 
 
I. Săptămâna Europeană a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă ; 
II.Sesiunea de informare a producătorilor, importatorilor şi distribuitorilor privind bunele 
practici şi noutăţile legislative referitoare la punerea pe piaţă a produselor; 
III.RAPORTUL DE ACTIVITATE AL I.T.M. BIHOR în domeniul securitate  şi  sănătate în     
muncă aferent  perioadei 01.01.2013-30.09.2013. 

 
I.SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ 
 
În anul 2013, INSPECŢIA MUNCII a aniversat 10 ani de implicare în acţiunile dedicate 
Săptămânii Europene a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, precum şi încheierea Campaniei 
Europene desfăşurată pe parcursul anilor 2012 – 2013 sub sloganul „Împreună pentru 
prevenirea riscurilor”. 
În perioada 21.10.2013 – 23.10.2013 a avut loc la Sibiu, CONFERINŢA JUBILIARĂ cu 
ocazia împlinirii a 10 ani de implicare a Inspecţiei Muncii în acţiuni dedicate Săptămânii 
Europene a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă. 
Evenimentul a fost organizat de către Inspecţia Muncii în parteneriat cu Universitatea 
„Lucian Blaga” şi cu Asociaţia Generală a Inginerilor din România. 
Fiecare inspectorat teritorial de muncă a întocmit câte două lucrări care s-au prezentat în 
cadrul a trei secţiuni: 1. managementul riscurilor; 2. stresul profesional; 3. dialogul social 
pentru prevenirea riscurilor. 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor a participat la  Conferinţa jubiliară cu două lucrări 
având titlurile: 
1. Metode de evaluare a riscurilor privind securitatea maşinilor, elaborată de şeful de 
serviciu Ioan Rădulescu; 
2. Cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate a maşinilor - sursă pentru evaluarea 
riscurilor, elaborată de inspectorul de muncă Ioan – Sorin Bodea. 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor a invitat în data de 30.10.2013 angajatorii, 
reprezentanţii acestora, lucrătorii şi partenerii sociali la o prezentarea lucrărilor proprii 
dedicate Săptămânii Europene a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă.  
 
II.Sesiunea de informare a producătorilor, importatorilor şi distribuitorilor privind 
bunele practici şi noutăţile legislative referitoare la punerea pe piaţă a produselor.  
 
Organizată de Inspecţia Muncii împreună cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor, 
acţiunea are ca obiectiv informarea şi conştientizarea producătorilor privind importanţa 
respectării legislaţiei din domeniul punerii pe piaţă a produselor pentru cele 8 directive 
transpuse prin Hotărâri de Guvern sectoriale şi pentru care Inspecţia Muncii este organism 
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de supraveghere a pieţei (enumerate mai jos), precum şi promovarea bunelor practici 
europene: 
- echipamente electrice de joasă tensiune; 
- echipamente individuale de protecţie; 
- maşini; 
- echipamente utilizate în atmosfere potenţial explozive; 
- explozibili pentru uz civil; 
- reducerea emisiilor de zgomot în afara clădirilor; 
- motoare cu ardere internă instalate pe maşini mobile nerutiere; 
- articole pirotehnice. 
 
Cunoaşterea şi implementarea prevederilor  actelor normative, armonizate cu 
directivele U. E. cu privire la supravegherea pieţei 

 
Echipamentele de muncă trebuie să corespundă prevederilor din normele, standardele şi 
din alte reglementări referitoare la securitatea şi sănătataea în muncă şi să nu prezinte 
pericol pentru sănătatea sau viaţa salariaţilor, a persoanelor aflate în unitate în interes de 
serviciu sau a altor persoane pentru care se asigură securitatea şi sănătataea în muncă. 
Echipamentele de muncă pot fi fabricate, importate, comercializate şi utilizate numai dacă 
îndeplinesc condiţiile de securitate şi sănătatae în muncă certificate de organisme 
recunoscute.  
Inspecţia Muncii împreună cu inspectoratele teritoriale de muncă verifică conformitatea 
produselor prin acţiuni de  supravegherea pieţei. 
Scopul supravegherii pieţei este de a descoperi produsele neconforme la producători, la 
comercianţi şi la utilizatori, precum şi pentru luarea măsurilor potrivite impunerii 
conformităţii. 
Supravegherea pieţei trebuie să urmărească toate prevederile directivei sau ale legislaţiei 
româneşti aplicabile: aplicarea corectă a marcajului CE, conţinutul declaraţiei de 
conformitate CE, informaţiile care însoţesc produsul (cartea tehnică şi instrucţiunile de 
utilizare în limba română), alegerea corectă a procedurilor de evaluare a conformităţii, 
conţinutul documentaţiei tehnice, controlul conformităţii produsului cu cerinţele esenţiale 
de securitate. 

 
III. RAPORTUL DE ACTIVITATE AL I.T.M. BIHOR în domeniul securitate  şi  sănătate 
în  muncă aferent  perioadei 01.01.2013-30.09.2013. 
 
Activitatea depusă în această perioadă a acordat o atenţie deosebită realizării măsurilor 
cuprinse în Programul cadru de acţiuni pentru anul 2013 al Inspecţiei Muncii, a celor 
stabilite în Planul comun de acţiune privind reducerea incidenţei evenimentelor de muncă, 
precum şi a celor dispuse cu ocazia desfăşurării unor acţiuni la nivel local. 
 
Cu ocazia controalelor efectuate s-au constatat numeroase abateri de la respectarea 
aplicării legislaţiei în vigoare şi s-au aplicat un număr de 3.118 sancţiuni contravenţionale, 
în cuantum de 1.070.500 lei.  
  
MODUL ŞI GRADUL DE ÎNDEPLINIRE AL CAMPANIILOR ŞI ACŢIUNILOR 
DESFĂŞURATE 
 
1. Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în 
Muncă sub egida Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă - Locuri 
de muncă sigure şi sănătoase - împreună pentru prevenirea riscurilor'.  
Pe parcursul trimestrului III 2013 au fost realizate două lucrări stiinţifice, publicate şi 
prezentate în decada a doua din luna octombrie cu ocazia Conferinţei jubiliare organizate 
cu ocazia împlinirii a 10 ani de implicare a Inspecţiei Muncii în acţiuni dedicate Săptămânii 
Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă. 
 



 
2. Campanie naţională privind implementarea proiectului „Valenţe culturale în 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă “ 
În primul trimestru al acestui an a fost încheiat un protocol între Inspectoratul  Teritorial de 
Muncă  Bihor si Inspectoratul  Scolar Judeţean Bihor, în urma căruia au fost stabilite un 
număr de 14 unităţi scolare participante şi respectiv 15 cadre didactice  ce vor participa in 
cadrul acestui proiect. 
 
În trimestrul al doilea, la data de 26.04.2013, a avut loc concursul “ Ştiu şi aplic” faza 
judeţeană, organizată împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor iar în data de 
7.06.2013-8.06.2013 a avut loc faza naţională  care  s-a desfăşurat la Iaşi, unde a 
participat echipa clasată pe primul loc a Colegiului Tehnic I. Ciordaş din Beiuş. 
Până la data de 30.09.2013 au fost controlate 3 unităţi fiind constatate 3 neconformităţi  
pentru care au fost aplicate 3 avertismente. 
S-a încheiat un protocol cu Inspectoratul Scolar Judeţean Bihor privind proiectul„Valenţe 
culturale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă" pentru anul şcolar 2013-2014. 
 
3.Campanie naţională privind riscurile psihosociale la locul de muncă.  
În trimestrul I 2013 s-a desfăşurat prima etapă a campaniei şi anume pregătirea acesteia 
care a constat în formarea grupului de lucru şi selectarea societăţilor comerciale ce fac 
parte din grupul ţintă al  campaniei.  
În trimestrul II  2013 au fost verificate un număr de 8 unităţi unde au fost constatate un 
număr de 8 deficienţe fiind aplicate 8 sancţiuni contravenţionale. 

 
4. Campanie naţională privind conştientizarea conducătorilor auto privind riscurile 
profesionale şi verificarea respectării prevederilor legale de securitate şi sănătate în 
muncă la operatorii de transport licenţiaţi pentru transportul rutier de persoane. 
În trimestrul II 2013 s-a desfăşurat prima etapă a campaniei şi anume pregătirea acesteia 
care a constat în formarea grupului de lucru şi selectarea  a unui număr de 10 societăţi 
comerciale ce fac parte din grupul ţintă al  campaniei.   
Pe parcursul trimestrului III 2013 au fost efectuate un număr de 8 controale, aplicându-se 
16 avertismente pentru deficienţele constatate   
                                    
5. Campanie naţională de informare şi conştientizare a angajatorilor şi lucrătorilor 
din IMM privind riscuri noi şi emergente la locul de muncă, mijloace de aplicare a 
prevederilor legale şi bune practici europene. 
In trimestrul I 2013 s-a desfăşurat prima etapă a campaniei şi anume pregătirea acesteia 
care a constat în constituirea grupului de lucru, întocmirea listei cu participanţi, fiind 
stabilite data şi locul  întâlnirii cu angajatorii. 
In  trimestrul II 2013  a avut loc  acţiunea  de informare şi conştientizare a angajatorilor şi 
lucrătorilor din IMM privind riscuri noi şi emergente la locul de muncă, mijloace de aplicare 
a prevederilor legale si bune practici europene  a avut loc in data de 25.04.2013, la sediul 
ITM Bihor.  
La  această  întrunire au participat 36 angajatori, respective 12 administratori , 22 lucrători 
desemnaţi şi 2 reprezentanţi ai lucrătorilor  cu răspunderi specifice în domeniul SSM. 
 
6. Campanie naţională de supravegherea pieţei produselor industriale în domeniul 
de competenţă al Inspecţiei Muncii conform programului sectorial pentru anul 2013, 
coordonat de către Comisia Europeană. 
Cu ocazia acestor controale au fost verificate 501 de produse din care 8 produse au fost 
neconforme. Astfel pe directiva Echipamente electrice de joasă tensiune au fost verficate 
85 produse din care 82 au fost conforme şi 3 neconforme,  
10 produse pe directiva Explozivi de uz civil,  
17 produse pe directive Maşini industriale din care 12 au fost conforme şi 5 
neconforme(fiind fără traducere in limba română a documetaţiei tehnice),  
73 produse pe directiva Zgomot,  



146  produse pe directiva Motoare termice,  
şi 10 produse conforme pe directiva produse pirotehnice şi 
pe directiva Echipamente individuale de protecţie au fost verificate 160 produse . 
Produsele neconforme au fost legate de declaraţia de conformitate şi de instrucţiunile de 
funcţionare. 
 
7. Acţiune privind verificarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă 
pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă specifice, 
domeniilor construcţiilor de clădiri şi a lucrărilor speciale de construcţii. 
In perioada de referinţă au fost realizate 106 controale fiind constatate 278 neconformităţi 
fiind aplicate 278 sancţiuni contravenţionale în cuantum  de 193.500 lei.  
 
8. Acţiune de conştientizare privind un mediu de muncă sigur în activitatea de 
asistenţă medicală.  
Acţiunea de conştientizare a avut loc la sediul ITM Bihor, dintrun total de 20 angajatori un 
număr de 15 au răspuns invitaţiei şi au participat la acţiune. 
 
9. Verificarea activităţii de prevenire efectuată de serviciile de specialitate din cadrul 
Complexelor energetice în scopul reducerii riscurilor legate de electrocutare . 
In perioada de referinţă au fost controlate 5 unităţi fiind constatate 8 neconformităţi fiind 
aplicate 8 sancţiuni contravenţionale în valoare de 10.000 lei.  
 
10. Acţiune privind implementarea legislaţiei naţionale în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă reglementate de prevederile H.G. nr. 1049/2006 - industria 
extractivă de suprafaţă şi subteran. 
In perioada de referinţă au fost controlate 77 unităţi fiind constatate 187 neconformităţi 
fiind aplicate 187 sancţiuni contravenţionale in valoare de 128.000 lei. 
 
11. Acţiune privind verificarea modului în care agenţii economici respectă 
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.  
În semestrul I 2013 au fost controlate 37 unităţi, fiind constatate 82 deficienţe pentru care 
au fost aplicate 82 sancţiuni contravenţionale din care 4 au fost amenzi în valoare de 
18.500 lei. 
Pe parcursul trimestrului III 2013 au fost realizate 34 controale, iar pentru deficienţele 
constatate s-au aplicat 2 amenzi în cuantum de 5000 lei şi 57 avertismente.  
 
12. Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din 
microîntreprinderi (0-9 lucrători) şi măsurile de prevenire şi protecţie aplicate. 
În perioada de referinţă a avut loc: 
 pregătirea campaniei (03.01.2013-15.02.2013)  şi derularea  pe etape a acesteia  ce a 
constat în :- 
selecţionarea societăţilor comerciale compatibile cu cerinţele acţiunii (microintreprinderi) 
18.02.2013-28.02.2013; 
 -transmiterea chestionarelor  către societăţile  selecţionate (cca. 1050 chest.) 01.03-
15.03.2013 ; 
- returnarea  chestionarelor către ITM Bihor pentru prelucrare 15.03-31.03.2013 ;  
-Analizare răspunsuri chestionare si stabilirea microintreprinderilor la care se vor realiza  
de controale17.05.2013 – 31.05.2013. 
  
13. Controlul modului de utilizare a echipamentelor de muncă precum şi respectarea 
tehnologiilor în parchetele de exploatare şi pe drumurile forestiere.  
In sem. I 2013 a fost  verificată  o  unitate la care s-au constatat 2 neconformităţi fiind 
aplicate 2 sancţiuni contravenţionale. 
 



 14. Verificarea respectării prevederilor de securitate si sănătate in muncă în 
sectorul de prelucrare primară a lemnului şi fabricarea mobilei. 
În sem. I  2013 au fost controlate 9 unităţi, fiind constatate 17 deficienţe pentru care au 
fost aplicate 17 sancţiuni contravenţionale din care 3 au fost amenzi în valoare de 3000 lei. 
 
15. Sesiuni de informare a producătorilor, importatorilor şi distribuitorilor privind 
bunele practici şi noutăţile legislative referitoare la punerea pe piaţă a produselor. 
Responsabilul pentru implementarea la nivelul I.T.M. Bihor a acţiunii din Programul – 
cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2013, respectiv a „Sesiunii de informare a 
producătorilor, importatorilor şi distribuitorilor privind bunele practici şi noutăţile legislative 
referitoare la punerea pe piaţă a produselor”, împreună cu inspectorii de muncă cu atribuţii 
de supravegherea pieţei nominalizaţi în grupul local de lucru la nivelul I.T.M. Bihor au 
stabilit următoarele: 
1. Datele desfăşurării sesiunilor de informare sunt 25.09.2013 şi 30.10.2013, ora 10.00; 
2. Locaţia sălii pentru organizarea sesiunilor de informare este sediul I.T.M. Bihor. 
La data planificată a fost realizată sesiunea de informare.  
 
16. Verificarea modului în care sunt respectate  cerinţele minime pentru 
îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui 
potenţial risc datorat atmosferelor explozive în exploatările miniere, silozurile de 
cereale, fabricile de nutreţuri combinate, de fabricare a băuturilor alcoolice, a 
mobilei, şi unităţile de distribuţie a combustibililor solizi, lichizi, gazoşi şi al 
produselor derivate. 
În semestrul I 2013 au fost controlate un număr de 21 unităţi fiind constatate un număr de 
42 neconformităţi  pentru care au fost aplicate un număr de 41 avertismente  şi o amendă 
de 4000lei. 
În luna august 2013 s-au mai efectuat 10 controale la silozuri de cereale şi fabrici de 
nutreţuri combinate constatîndu-se 32 deficiente pentru care s-au aplicat 3 amenzi în 
cuantum de 15.000 lei şi 29 avertismente. 
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