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1. Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă - Afecțiunile musculo-scheletice (AMS), sub egida 
Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă 
 
Garantarea unui mediu de lucru sigur și sănătos pentru cei peste 217 milioane de angajați din Uniunea Europeană reprezintă un obiectiv 
strategic pentru Comisia Europeană, care desfășoară în acest sens o strânsă colaborare cu statele membre, partenerii sociali și celelalte 
instituții ale UE. Deoarece riscurile profesionale pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor sunt, în general, similare în întreaga Uniune, 
Comisia Europeană are rolul important de a sprijini statele membre în abordarea acestor riscuri într-un mod mai eficient și în adoptarea unor 
directive de stabilire a unor cerințe minime în vederea îmbunătățirii mediului de muncă și de asigurare a securității și sănătății lucrătorilor.  
În acest scop, Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă  (EU-OSHA) organizează Campanii de informare având ca temă subiecte 
identificate ca fiind de interes pentru prevenirea în domeniul securității și sănătății în muncă. 
Începând din 2003, în vederea îndeplinirii acestui obiectiv, Inspecția Muncii s-a implicat în desfășurarea campaniilor europene și a promovat 
informațiile furnizate de Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă, la nivel național, prin intermediul inspectoratelor teritoriale 
de muncă,  prin următoarele tipuri de activități:  
• distribuirea de materiale publicitare ale campaniei–ghiduri, afișe, pliante, broșuri; 
• organizarea de acţiuni specifice la nivelul inspectoratelor teritoriale de muncă: sesiuni de instruire – informare -  conştientizare, de 
conferinţe, workshop-uri, competiţii de postere, de fotografii, conferinţe de presă, expoziții, concursuri, proiecții speciale de film la care au 
fost invitaţi reprezentanţi ai angajatorilor, ai partenerilor sociali, ai institutelor de cercetare şi de învăţământ, ai serviciilor externe de 
prevenire şi protecţie și alţi factori interesaţi; 
• diseminarea informaţiilor și a instrumentelor practice de gestionare a securității și sănătății în muncă  atât la nivelul angajatorilor cât și 
angajaților. 



  

 

2 | 4  

 

În luna octombrie a fiecărui an, sub egida ”Săptămânii Europene a Sănătății și Securității în Muncă”, Inspecția Muncii organizează simpozioane 
tehnico-științifice în 4 centre regionale (inspectorate teritoriale de muncă), stabilite în Programul cadru de acțiuni al Inspecției Muncii pentru 
anul în curs  și aprobate de Inspectorul de General de Stat. 
La aceste simpozioane regionale sunt invitați să participe cu lucrări tehnico-științifice reprezentanţi ai inspectoratelor teritoriale de muncă, 
autorităţilor publice centrale şi locale, angajatori sau reprezentanţi ai acestora, lucrători desemnaţi pentru a se ocupa de activităţile de 
prevenire şi protecţie, serviciile interne de prevenire și protecție, reprezentanţi ai sindicatelor. 
Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă  (EU-OSHA) a anunțat tema Campaniei pentru perioada 2020-2022:  Prevenirea 
afecțiunilor musculo-scheletice (AMS) profesionale. EU-OSHA a mai desfășurat o campanie în anul 2007 cu tema Reduceți efortului (afecțiuni 
musculo-scheletice). Campania din 2007 a urmărit să promoveze o metodă de gestionare integrată a problemei, subliniind ideea potrivit căreia 
toți partenerii sociali ar trebui să conlucreze în vederea combaterii afecțiunilor musculo-scheletice. În cadrul acestei acțiuni a fost subliniată 
importanța gestionării modului de păstrare, reabilitare și reîntoarcere la lucru a persoanelor care suferă sau au suferit de afecțiuni musculo-
scheletice.  
Afecțiunile musculo-scheletice continuă să fie una din cele mai frecvente probleme de sănătate profesională nu numai în Europa, ci și în lume. 
În prezent AMS afectează milioane de lucrători din întreaga Europă, iar îmbolnăvirile presupun cheltuieli de miliarde de euro din partea 
angajatorilor.   
În acest context, Campania Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă  pentru perioada 2020-2022 va aborda cauzele acestei probleme 
persistente la locul de muncă dintr-o perspectivă sistemică, iar scopul ei este să disemineze informații de calitate despre subiect, să încurajeze 
abordarea integrată a gestionării acestor AMS și să ofere instrumente și soluții practice la nivelul tuturor locurilor de muncă. În abordarea AMS, 
angajatorii trebuie să ia în considerare și monitorizarea stării de sănătate a lucrătorilor, precum și reabilitarea și reintegrarea acelora care 
suferă de aceste afecțiuni. 
  
          
2. Acțiune de verificare a respectării prevederilor legale de securitate și sănătate în muncă în ceea ce privește modul de utilizare a 
echipamentelor de muncă și a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe 
drumurile forestiere 
 
În activitățile desfășurate în cadrul sectoarelor de activitate silvicultură și exploatare forestieră lucrătorii se confruntă, de cele mai multe ori, 
cu un mediu de muncă neprielnic, condiții de muncă dificile, cu factori de risc de accidentare cu consecințe mortale sau foarte grave. 
Din analiza dinamicii accidentelor de muncă, înregistrate pe parcursul anilor 2017-2020, a rezultat faptul că în aceste domenii de activitate nu 
numai că numărul de accidente de muncă s-a menținut la un nivel ridicat, dar acesta a crescut sensibil de la un an la altul. 
Obiectivele acțiunii: 
- Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii care efectuează 
activităţi  de exploatare forestieră, precum și activități de transport tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere; 
- Creşterea  gradului  de  conştientizare  a  angajatorilor  şi  a  lucrătorilor din domeniul de activitate exploatare forestieră în ceea ce priveşte 
necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă și luarea tuturor măsurilor necesare în vederea 
prevenirii accidentelor de muncă; 



  

 

3 | 4  

 

- Eliminarea  neconformităţilor  constatate  în  domeniul  securităţii  şi  sănătăţii  în  muncă  în  activitățile specifice ale societăților comerciale 
din domeniul exploatărilor forestiere. 
  
 

3. Acțiune de control pentru verificarea modului în care se respectă  prevederile legale la comercializarea articolelor pirotehnice 
 

Obiectivul acestei campanii este identificarea şi verificarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de deţinere, transport, manipulare, 
depozitare şi comercializare a articolelor pirotehnice privind respectarea prevederilor legale în vigoare. 
Desfășurarea acestei acțiuni este motivată de faptul că în perioada de sărbători se înregistrează cazuri frecvente de vătămăr i corporale produse 
de utilizarea articolelor pirotehnice. 
În cadrul acțiunii se preconizează controale la majoritatea deținătorilor de astfel de articole pentru a se verifica dacă: 

 aceştia sunt autorizaţi conform legii de către Inspectoratul Teritorial de Muncă şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie, respectiv Direcţia 
Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti; 

 mişcarea articolelor pirotehnice, respectiv intrarea şi ieşirea acestora se face în baza documentelor prevăzute de lege; 

 transportul articolelor respective se face conform prevederilor legale; 

 depozitarea acestora este conformă; 

 nu sunt depăşite cantităţile aprobate pentru a fi depozitate; 

 articolele sunt etichetate conform legii şi au aplicate instrucţiuni de utilizare în limba română. 
In vederea identificării societăţilor ce urmează a fi controlate, inspectoratele teritoriale de muncă vor proceda astfel:  
- din baza de date deţinute de inspectorat, se vor alege societăţile care au ca  obiect de activitate deţinerea, transportul, manipularea, 

depozitarea şi comercializarea articolelor pirotehnice;  
- în timpul controlului propriu-zis, vor fi actualizate și datele de identificare ale societăților comerciale; 
- se va reactualiza baza de date pentru societăţile menţionate mai sus, indiferent de mărime. 
Inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă vor stabili relaţii directe cu alte instituţii cu competență in domeniu, cum 
sunt:  

- Primăriile locale; 
- Poliţia; 
- IGSU. 

In cadrul controalelor la sediul societăţii şi la punctele de lucru, inspectorii de munca vor urmări: 
- verificarea organizării societăţii şi a punctelor de lucru; 
- verificarea documentelor la sediul societăţii: autorizaţia de deţinere a obiectelor artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri 

pirotehnice, registrul de evidenţă, autorizaţia de depozitare (dacă este cazul), carnetul de autorizare a pirotehniştilor şi a celor ce 
efectuează vânzarea; 

verificare efectiva a modului de desfășurare a activităților cu obiecte pirotehnice si de distracție. 
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4. Programul Cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2021 

 
 

În anul 2021, ITM Bihor desfăşoară următoarele acţiuni, conform Programului Cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii, în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă: 

 
1. CAMPANII EUROPENE: 
Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă - Afecțiunile musculo-scheletice (AMS), sub egida 

Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă (în octombrie 2021). 
 
2. CAMPANII NAŢIONALE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ: 
Campanie națională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul 

construcțiilor – cod. CAEN 41, 42, 43  
 

 3. CAMPANII NAŢIONALE ÎN DOMENIUL SUPRAVEGHERII PIEŢEI:  
Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului 

sectorial pentru anul 2021, coordonat de către Comisia Europeană. 
 

 4. ACŢIUNI ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ: 
- Acțiune de control privind obligațiile angajatorilor de a implementa, pe baza principiilor generale de prevenire, măsurile necesare pentru 

asigurarea securității și protecția lucrătorilor care își desfășoară activitatea la locurile de muncă din industria extractivă de suprafață, diviziunile 
CAEN 05, 07, 08; 

- Acțiune de verificare a modului în care angajatorii au îndeplinit  măsurile pentru normalizarea condițiilor de muncă la locurile de muncă 
încadrate în condiții deosebite; 

- Acțiune de control pentru verificarea modului în care se respectă  prevederile legale de securitate și sănătate în muncă la transportatorii 
rutieri și la beneficiarii serviciilor de transport rutier; 

- Acțiune de verificare a respectării prevederilor legale de securitate și sănătate în muncă în ceea ce privește modul de utilizare a 
echipamentelor de muncă și a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al mase i lemnoase pe 
drumurile forestiere; 

- Acțiune de control pentru verificarea modului în care se respectă  prevederile legale la comercializarea articolelor pirotehnice;  
 - Acțiune de verificare a modului de identificare a riscurilor care provoacă afecțiuni musculo-scheletice (AMS), precum și a măsurilor luate 
de angajatori în vederea prevenirii acestora; 
 - Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din microîntreprinderi (1 - 9 lucrători); 
     - Acţiune de control privind prevenirea expunerii lucrătorilor la riscul de infectare cu noul coronavirus.      


