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Acțiune de informare a angajatorilor care creează noi locuri de muncă 
 și sprijinirea acestora pentru asigurarea unui mediu de muncă sigur și sănătos 

 
 

I. OBIECTIVUL ACȚIUNII  

Acțiunea are ca obiectiv sprijinirea mediului de afaceri, prin consilierea angajatorilor 

care înfiinţează noi firme, cu privire la obligațiile ce le revin în domeniul securității şi 

sănătății în muncă, conform prevederilor legale în domeniu.  

Prin desfășurarea acțiunii se urmăreşte, pe de o parte, conştientizarea angajatorilor cu 

privire la necesitatea respectării cerinţelor legale privind securitatea şi sănătatea în 

muncă şi, pe de altă parte, verificarea respectării acestor prevederi.  

 

II. MOTIVAREA ACȚIUNII 

Crearea unui mediu de muncă sigur şi sănătos pentru lucrătorii din Uniunea Europeană 

(UE) reprezintă un obiectiv strategic al Comisiei Europene, inclus în Cadrul Strategic al 

UE privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă 2014 – 2020
1
.  

În Cadrul Strategic al UE se menționează faptul că prevenirea riscurilor și promovarea 

unor condiții mai sigure și mai sănătoase la locul de muncă sunt esențiale nu numai 

pentru a îmbunătăți calitatea locurilor de muncă și a condițiilor de lucru, ci și pentru 

promovarea competitivității. 

Unul dintre obiectivele strategice se referă la o mai bună punere în aplicare de către 

statele membre a legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă. În acest 

sens, se precizează că: „este esențial ca întreprinderile să privească misiunea 

inspectorilor ca pe un efort de facilitare a respectării legislației, și nu ca pe un 

obstacol în calea activității lor economice.” 

În vederea stimulării creării unui mediu de lucru sănătos şi sigur în întreprinderi, şi în 

special în cele mici şi mijlocii, Cadrul strategic al UE privind securitatea şi 

sănătatea la locul de muncă 2014 – 2020  prevede că „respectarea obligațiilor legale 

și măsurile de asigurare a respectării legislației luate de organismele de control, 

                                            

1 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 

referitoare la un cadru strategic al UE privind sănătatea și siguranța la locul de muncă 2014-2020, http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0332 
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inclusiv de inspectoratele de muncă, rămân factori-cheie pentru gestionarea SSM în 

majoritatea unităților.” 

Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, modificată şi completată, 

stabileşte principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia 

sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc şi accidentare, 

informarea, consultarea, participarea echilibrată potrivit legii, instruirea lucrătorilor şi 

a reprezentanţilor lor, precum şi direcţiile generale pentru implementarea acestor 

principii. 

Așadar, este important ca toți angajatorii să conștientizeze faptul că, indiferent de 

domeniul de activitate, punerea în aplicare a prevederilor legale în domeniul SSM 

reprezintă o soluție pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, asigurarea unor locuri 

de muncă sigure și, implicit, reducerea incidenței accidentelor de muncă.  

În timpul controalelor efectuate de către inspectorii de muncă s-a constatat că unii 

dintre angajatorii care au înființat noi întreprinderi/unități nu respectă cerințele legale 

privind securitatea și sănătate în muncă, cel mai adesea din necunoașterea obligațiilor 

ce le revin.  

Din datele comunicate Inspecției Muncii de către Oficiul Naţional al Registrului 

Comerțului, în anul 2019 s-au înființat 70.303 întreprinderi/unități noi (Anexa nr.1).  

În marea lor majoritate, aceste întreprinderi sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici 

și mijlocii. Acestea se confruntă adesea cu resurse limitate, precum și cu riscuri 

profesionale care nu sunt cunoscute/evaluate.  

Avându-se în vedere ponderea semnificativă a întreprinderilor nou înființate, 

specificitatea acestor întreprinderi/unități, în Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei 

Muncii pentru anul 2020 s-a inclus acțiunea ”Acțiune de informare a angajatorilor care 

creează noi locuri de muncă și sprijinirea acestora pentru asigurarea unui mediu de 

muncă sigur și sănătos”.  

Luând în considerare faptul că o mai bună implementare a legislaţiei în domeniul SSM 

determină îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi reducerea numărului de accidente de 

muncă şi boli profesionale, Inspecţia Muncii are ca prioritate ridicarea nivelului de 

respectare a cerinţelor legale în toate întreprinderile, cu focalizare în cadrul acestei 

acțiuni pe întreprinderile/unitățile nou înființate.  
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III. GRUP ŢINTĂ 

Acțiunea va viza angajatorii care înfiinţează noi întreprinderi/unități. 

 

 

IV.  DURATA ACȚIUNII 

Acțiunea de verificare se va desfăşura în perioada ianuarie – decembrie 2020, în toate 

judeţele.  

 

 

V. PERIOADELE DE DESFĂŞURARE A ACȚIUNII 
 

 Etapa acțiunii Perioada 

1. Pregătirea acțiunii 17.01. – 21.02.2020 

2. Realizarea acțiunii 24.02. – 11.12.2020 

3. Valorificarea rezultatelor acțiunii 14.12.2020 – 22.01.2021 

 

 

VI. NECESARUL DE RESURSE 

Resurse umane 

Pentru atingerea obiectivului acțiunii se constituie un Grup central de lucru format din 

inspectori de muncă din cadrul Serviciului Supravegherea Pieţei şi Politici de Prevenţie 

(SSPPP). 

 Membrii Grupului central de lucru sunt:   

- Aurelian TĂNASE, inspector de muncă; 

- Alice Luiza OLTEANU, inspector de muncă; 

- Elena Monica TOAJE, inspector de muncă. 

La nivelul fiecărui inspectorat teritorial de muncă, inspectorul şef va nominaliza 2 

inspectori de muncă în Grupul local de lucru, responsabil pentru desfăşurarea acțiunii la 

nivelul judeţului, precum şi pentru elaborarea şi transmiterea rapoartelor, conform 

prezentei metodologii. 

La realizarea activităţilor prevăzute în cadrul acestei acțiuni vor participa toţi 

inspectorii de muncă din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din cadrul 

inspectoratelor teritoriale de muncă. 
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Resurse materiale şi financiare 

Vor fi utilizate resursele proprii ale Inspecţiei Muncii şi ale inspectoratelor teritoriale de 

muncă, constând din: 

 Echipamente tehnice (calculatoare, laptop-uri, imprimante etc.); 

 Birotică; 

 Cheltuieli legate de deplasarea membrilor Grupului central de lucru şi a 

inspectorilor de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă pentru derularea 

activităţilor din cadrul acțiunii.  

 

VII. DESFĂŞURAREA  ACȚIUNII 
 

1. PREGĂTIREA ACȚIUNII 
 

Activităţile de pregătire a acțiunii vor fi următoarele:  

1.1. Nominalizarea inspectorilor de muncă din fiecare inspectorat teritorial de muncă, 

care vor forma Grupul local de lucru. Comunicarea datelor de contact ale membrilor 

grupului local de lucru, prin poșta electronică, la adresa de e-mail 

metodologiessm@inspectiamuncii.ro  

Termen: 14.02.2020 

 

1.2. Prezentarea metodologiei acțiunii, de către Grupul local de lucru,  inspectorilor de 

muncă din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în vederea pregătirii activităţilor.  

Termen: 21.02.2020 

 

1.3. Îndrumarea metodologică a Grupurilor locale de lucru de către Grupul central de 

lucru privind desfăşurarea acțiunii. 

Termen: permanent 

 

2. REALIZAREA ACȚIUNII 

2.1. Se va completa baza de date a inspectoratului teritorial de muncă cu informații 

transmise de Oficiul Naţional al Registrului Comerțului, privind întreprinderile/unitățile 

nou înființate în județ în anul 2020, în special microîntreprinderi, întreprinderi mici și 

mijlocii. 

mailto:metodologiessm@inspectiamuncii.ro
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2.2. Se vor desfășura acțiuni de informare și conștientizare a angajatorilor care au 

înfiinţat noi întreprinderi/unități, în principal în anul 2020, precum și în anul 2019.  

Conștientizarea acestor angajatori se va realiza prin furnizarea de informații referitoare 

la obligațiile ce le revin pentru asigurarea securității și sănătății la locul de muncă.  

În acest sens se vor utiliza și materialele elaborate de către Inspecția Muncii pentru 

informarea și conștientizarea angajatorilor, respectiv: 

 fișa privind evaluarea riscurilor în microîntreprinderi şi întreprinderi mici; 

 fișa privind instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă; 

 fișa privind informarea, instruirea şi consultarea în domeniul securității și 

sănătății în muncă a lucrătorilor din microîntreprinderi şi întreprinderi mici; 

 fișa privind consultarea lucrătorilor, organizarea şi funcţionarea comitetelor de 

securitate și sănătate în muncă.  

Acțiunile de informare și conștientizare se pot desfășura în cadrul întâlnirilor 

trimestriale organizate de inspectoratul teritorial de muncă.  

2.3. Din baza de date a inspectoratului teritorial de muncă actualizată cu informații 

transmise de Oficiul Naţional al Registrului Comerțului, privind întreprinderile/unitățile 

nou înființate în județ în anul 2020, vor fi selectați angajatorii la care se vor efectua 

verificări cu caracter preventiv.  

Se vor selecta IMM-uri înființate, în principal în anul 2020, precum și în anul 2019, în 

funcție de domeniul de activitate şi de riscurile profesionale care s-ar putea manifesta 

la noile locuri de muncă. 

2.4. Inspectorii de muncă vor efectua verificări cu caracter preventiv la angajatorii 

stabiliți la punctul anterior.  

Se vor realiza cel puțin 10 vizite/inspector de muncă. 

De asemenea, în timpul controlului, inspectorul de muncă va purta discuții cu 

angajatorul pentru conştientizarea acestuia cu privire la necesitatea respectării 

cerinţelor legale privind securitatea și sănătatea în muncă, raportat la constatările 

făcute. 

Inspectorul de muncă va consemna rezultatul verificărilor efectuate prin completarea 

Chestionarului privind verificarea respectării cerințelor minime generale de securitate 

și sănătate în muncă, conform modelului din Anexa nr. 2.  

Chestionarul completat de inspectorul de muncă se păstrează de Grupul local de lucru. 

Termen: 27.11.2020 
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2.5. Grupul local de lucru va centraliza rezultatele acțiunii în rapoartele finale, în 

format Excel, conform modelelor din: 

 Anexa nr. 3 – Raport privind acțiunile de informare și conștientizare a 

angajatorilor care au înfiinţat noi întreprinderi/unități, în principal în anul 2020, 

precum și în anul 2019; 

 Anexa nr. 4 - Raport privind verificările angajatorilor care au înfiinţat noi 

întreprinderi/unități, în principal în anul 2020, precum și în anul 2019. 

Rapoartele se vor transmite în format Excel, prin poşta electronică, la adresa de e-mail 

metodologiessm@inspectiamuncii.ro.  

Termen: 11.12.2020 

 3. VALORIFICAREA REZULTATELOR ACȚIUNII 
 
Pe baza rapoartelor primite de la Grupurile locale de lucru, Grupul central de lucru va 

centraliza rezultatele acțiunii.  

La finalul acțiunii, Grupul central de lucru va elabora, până la data de 31.01.2021, un 

Raport cu privire la rezultatele obţinute. 

Rezultatele acțiunii vor fi diseminate prin prezentarea lor în Raportul anual de 

activitate a Inspecţiei Muncii, care se publică pe pagina de Internet a instituţiei.  

 

Mihai Nicolae UCĂ 

INSPECTOR GENERAL DE STAT ADJUNCT 

 

 

 

Mariana BASUC  

Şef serviciu S.S.P.P.P. 

 
 

 

 

 

Întocmit, 

Inspectori de muncă 

Alice Luiza OLTEANU 

Aurelian TĂNASE 

mailto:metodologiessm@inspectiamuncii.ro

