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INSPECŢIA MUNCII  

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BIHOR 

Rezultate Acțiunea nr.15 

din Programul  cadru de acţiuni 

al Inspecţiei Muncii pentru anul 2021 

 

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 

 

În vederea combaterii afecțiunilor musculo-scheletice, Inspecția Muncii a elaborat 

în anul 2017 “Ghidul pentru aprecierea calității evaluării riscurilor și a măsurilor 

de gestionare a riscurilor în vederea prevenirii afecţiunilor musculo-scheletice”. 

 Acţiunea derulată de Inspecţia Muncii s-a adresat angajatorilor din sectorul public 

şi privat din mai multe sectoare de activitate ce au un număr însemnat de locuri de 

muncă cu probabilitate mare de apariţie a afecţiunilor musculo-scheletice. 

Acțiunea s-a adresat angajatorilor și lucrătorilor, din sectorul public și privat care 

desfăşoară activități în următoarele domenii de activitate: 

 silvicultură și exploatări forestiere – CAEN – 02 

 extracția cărbunelui superior și inferior – CAEN 05 

 alte activități extractive (extracția pietrei, nisipului, argilei, sării, turbei,  

mineralelor etc) – CAEN 08 

 prelucrarea lemnului – CAEN – 16 

 fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – CAEN – 22 

 industria construcțiilor metalice – CAEN - 25 

 fabricarea de mobilă – CAEN – 31 

 comerț cu ridicata și amănuntul – CAEN – 46/47 

 depozitare și activități auxiliare pentru transporturi  – CAEN - 52 

 activități de poștă și curierat – CAEN – 53 

 

Obiectivele  acţiunii 

 furnizarea de informaţii legate de apariția afecțiunilor musculo-scheletice la 

diferite locuri de muncă; 

 promovarea utilizării unor instrumente simple şi practice pentru angajatori și 

lucrători în vederea identificării și gestionării problemelor generate de AMS; 
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 conștientizarea și consultarea angajatorilor, cât și a  lucrătorilor privind  

implementarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă; 

 conștientizarea lucrătorilor asupra riscurilor la care se expun ca urmare a apariției 

afecțiunilor musculo-scheletice; 

 încurajarea schimbului de informații și bune practici. 

           

Durata acţiunii 

Acțiunea s-a derulat pe parcursul trimestrelor I – IV din anul 2021.   

 

Etapele de desfăşurare a  acțiunii  

1. Selectarea angajatorilor care respectă şi corespund condiţiilor menţionate îm 

Metodologia Acţiunii nr. 15;  

2. Informarea angajatorilor selectaţi referitor la modul de desfășurare a 

campaniei; 

3. Vizita de lucru la angajatorii selectaţi pentru completarea chestionarelor de 

evaluare de către lucrători ţinând cont de condiţiile de muncă de la locul 

desfăşurării activităţii; 

4. Vizita de inspecţie/control pentru identificarea neconformităţilor în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă cu accent pe aspectele rezultate în urma 

analizării chestionarelor de evaluare şi dispunerea de măsuri pentru 

normalizarea condiţiilor de la locurile de muncă; 

5. Monitorizarea măsurilor dispuse cu ocazia vizitelor de inspecţie anterioare. 

 

Rezultatele acţiunii 

Astfel, au fost completate 113 chestionare de către angajaţii a 17 unităţi/persoane 

juridice. Ulterior s-au efectuat controale la cei 17 angajatori dintre care au fost 

sancţionaţi 7 cu un număr de 9 sancţiuni (avertismente), fiind dispuse un număr de 

9 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate. Ulterior, inpectorii de muncă 

au verificat la cei 7 angajatori modul de realizare a măsurilor dispuse, aceastea 

fiind îndeplinite.  

  

 

Cu respect, 

                                                                   

Marius Rotar  

Inspector Şef  

ITM Bihor  

 


