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COMUNICAT DE PRESĂ

Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) sărbătoreşte, în fiecare an, Ziua Internaţională a
Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, în data de 28 aprilie, pentru a promova prevenirea
accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale la nivel mondial.
Este o campanie de conştientizare menită să atragă atenţia, la nivel internaţional, asupra
tendinţelor din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi asupra amplorii accidentelor
legate de muncă, a bolilor profesionale şi a accidentelor mortale la nivel mondial.
Sărbătorirea Zilei Internaţionale a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă este o parte integrantă
din Strategia Globală a OIM privind Securitatea şi Sănătatea în Muncă şi promovează
crearea unei culturi de prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii, la nivel mondial, care
implică toate părţile interesate.
Ziua mondială a securităţii şi sănătăţii în muncă, este un prilej pentru susţinerea unui
demers sistematic destinat prevenirii accidentelor în mediul de muncă reprezentat de
aplicarea managementului securităţii şi sănătăţii în muncă, recunoscut ca un instrument
util, logic şi pertinent în ameliorarea continuă a rezultatelor din domeniu la nivelul
organizaţie.
Cu ocazia ZILEI INTERNAŢIONALE A SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ AL JUDEŢULUI BIHOR a organizat azi,
28.04.2011, întâlnirea cu angajatorii, reprezentanţii acestora, lucrătorii şi partenerii sociali,
având ca temă Sistemul de Management al Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (SMSSM) ca
instrument pentru îmbunătăţirea continuă în domeniul prevenirii incidentelor şi accidentelor
de la locul de muncă”.
A fost prezentat şi Raportul trimestrial de activitate aferent anului 2011 al departamentului
SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ.
La eveniment au participat un număr de 50 reprezentanţi a diverşi agenţi economici din
judeţul Bihor.
INSPECTOR ŞEF
ing. Nicolae HODUŢ

COMP. INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL
ec. ing. Bianca Maria CURTA

RAPORT DE ACTIVITATE AL ITM BIHOR
PE TRIMESTRUL I ANUL 2011

1. PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR ITM BIHOR
Activitatea inspectorilor de muncă din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă s-a
desfăşurat în baza programului de acţiune aprobat de Inspecţia Muncii pe anul 2011,
precum şi a situaţiilor concrete rezultate ca urmare a depunerii la Registrul Comerţului
(Legea 359/2004) a declaraţiilor pe proprie răspundere, determinările de mediu în baza
H.G.1627/2009, precum şi a necesităţii cercetării operative a evenimentelor.
La planificarea controalelor s-a ţinut seama de periodicitatea întocmită la începutul
anului, precum şi de departajarea agenţilor economici în funcţie de nivelul de risc calculat
sau apreciat avându-se în vedere activitatea sau activităţile desfăşurate de agentul
economic. De asemenea s-a ţinut seama de faptul că peste 50% din controale să se
desfăşoare la agenţii economici clasificaţi ca întreprinderi mici şi mijlocii.
Fiecare inspector de muncă şi-a desfăşurat activitatea în baza graficului-raport lunar şi
a graficelor zilnice de control, conduse de serviciul de control din cadrul departamentelului
SSM. În controalele desfăşurate s-a urmărit cu prioritate existenţa şi calitatea programelor
de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă, existenţa şi calitatea dotării cabinetului de
securitate şi sănătate în muncă, urmărirea realizării măsurilor proprii precum şi a măsurilor
dispuse cu ocazia controalelor sau a cercetării accidentelor de muncă, modul cum se
realizează programul de reparaţii si intretinere la echipamentele de muncă cu grad ridicat
de pericol în exploatare şi/sau exploatare îndelungată, precum si modul cum îşi
desfăşoară activitatea comitetul de sănătate şi securitate în muncă etc.
1. MODUL ŞI GRADUL DE ÎNDEPLINIRE AL ACTIVITĂŢILOR PLANIFICATE:
Inspectorii de muncă din cadrul serviciului sănătate şi securitate în muncă al ITM Bihor
au realizat pe parcursul trimestrului I anul 2011 un număr de 499 controale la 408 agenţi
economici.
Cu ocazia controalelor efectuate s-au constatat numeroase abateri de la respectarea
aplicării legislaţiei în vigoare şi s-au dispus un număr de 586 sancţiuni contravenţionale, în
cuantum de 579500 lei.
Pentru control preventiv şi verificări în teren în vederea autorizării s-au consumat 468 de
zile respectiv 83,40% din fondul total de timp, pentru verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor
s-au alocat un număr de 2 zile, respectiv 0,35% din fondul total de timp, aceasta
reprezentând de asemenea timp de control preventiv. Pentru determinări de mediu,
expertizări, cercetări de accidente şi boli profesionale s-au consumat 24 zile adică 4,30%
din fondul total de timp.
Pentru instruirea personalului din compartimentele de securitatea muncii ale unităţilor
economice cât şi a personalului propriu s-au consumat 31 de zile, reprezentând 5,50% din
fondul total de timp disponibil .
Fondul de timp utilizat pentru lucrările de birou a fost de 36 zile respectiv 6,40%.

2. Programul Cadru de Acţiuni al ITM Bihor pe trimestrul I anul 2011,
este structurat pe urmatoarele acţiuni de tip campanie:

2.1. Campanii europene şi naţionale de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă pentru următoarele domenii:
- Campanie europeană coordonată de Comitetul Înalţilor Responsabili cu
Inspecţia Muncii – en.: SLIC)
- Implementarea Planului Naţional de Acţiune al Inspecţiei Muncii privind
promovarea realizării efective a evaluării riscurilor în IMM -uri (continuare proiect Phare
RO 04/IB/SO-01)
- Sesiuni de informare şi conştientizare a angajatorilor şi lucrătorilor din IMMuri, promovarea bunelor practici de securitate şi sănătate în muncă (continuare proiect
Phare RO 04/IB/SO-01)
- Campanie de monitorizare privind implementarea legislaţiei naţionale din
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă care transpune legislaţia comunitară
- Supravegherea pieţei conform programului sectorial pe anul 2011
- Verificarea modului în care angajatorii respectă cerinţele legale de
securitate şi sănătate în muncă şi asigură supravegherea angajării lucrătorilor cu forme
legale, în societăţile şi unităţile care prestează activităţi de protecţie şi gard
a) Cu ocazia campaniei europene de evaluare a riscurilor chimice la locurile de muncă au
fost verificate până la data de 31.03.2011 un număr de 15 unităţi respectiv 21 locuri de
muncă, neconstatându-se deficienţe.
b) Cu ocazia campaniei naţionale de implementare a Planului naţional de acţiune al
Inspecţiei Muncii privind promovarea realizării efective a evaluării riscurilor în IMM – uri la
un număr de 366 angajatori s-au constatat 122 de deficienţe pentru care s-au aplicat 122
de sancţiuni contravenţionale.
c) S-a organizat o sesiune de informare şi conştientizare a angajatorilor şi lucrătorilor din
IMM-uri privind promovarea bunelor practici de securitate şi sănătate în muncă, în data de
26.01.2011, la sediul I.T.M. Bihor, la care au participat un număr de 72 de reprezentanţi ai
angajatorilor şi lucrătorilor din IMM-uri.
d) Această campanie de monitorizare se efectuează în baza legislaţiei de securitate şi
sănătate în muncă transpuse, cu ocazia fiecărui control la angajatori.
e) Cu ocazia campaniei de supraveghere a pieţei conform programului sectorial au fost
verificate un număr de 19 unităţi. S-au verificat 97 produse din care 30 produse pe
Directiva Maşini Industriale, 4 produse pe Directiva Echipamente Electice de Joasă
Tensiune, 26 produse pe Directiva Zgomot, 12 produse pe Directiva Echipamente
Individuale de Protecţie şi 8 produse pe Directiva Explozivi de uz central şi 17 produse pe
directiva Zgomot. În perioada raportată pe directivele menţionate nu s-au găsit produse
neconforme.
f) Verificarea modului în care angajatorii respectă cerinţele legale de securitate şi sănătate
în muncă, în societăţile şi unităţile care prestează activităţi de protecţie şi gardă s-a
efectuat un număr de 7 controale la 7 angajatori constatîndu-se un număr de 12 deficienţe
pentru care s-au aplicat 6 avertismente.
2.2. În Programul Propriu de Acţiuni al ITM Bihor pe trimestrul I anul 2011 au
fost cuprinse următoarele acţiuni:

a) Verificarea condiţiilor de muncă şi a modului în care se respectă prevederile legale de
securitate şi sănătate în muncă aplicabile pe perioada anotimpului rece, pentru lucrătorii
din cadrul unităţilor care au ca obiect de activitate serviciile de spălătorie auto s-a efectuat
la un număr de 14 angajatori, constatîndu-se un număr de 21 deficienţe pentru care s-au
aplicat 14 avertismente şi 7 amenzi în cuantum de 32000lei.
b) Informarea şi conştientizarea angajatorilor privind modul în care sun respectate
prevederile legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă Informarea şi
conştientizarea angajatorilor privind modul în care sun respectate prevederile legale din
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă s-a efectuat în mod centralizat la sediul ITM
BIHOR în data de 20.01.2011 şi cu ocazia fiecărui control.
c) Verificarea modului în care angajatorii şi lucrătorii respectă prevederile legale referitoare
la securitatea şi sănătatea în muncă în activităţile de tăiere şi rindeluire a lemnului s-a
efectuat la un număr de de 11 controale la 11 angajatori, constatîndu-se un număr de 24
de deficienţe pentru care s-au aplicat 27 sancţiuni contravenţionale din care 12 amenzi în
cuantum de 73000 lei.
d) Monitorizarea respectării condiţiilor pentru care au fost acordate autorizaţiile de
funcţionare a depozitelor de materii explozive, stfel fiind controlati un număr de 4
angajatori, constatîndu-se un număr de 4 de deficienţe pentru care s-au aplicat 4
sancţiuni contravenţionale.
e) Controlul modului de utilizare a echipamentelor de muncă şi a dispozitivelor de scos
apropiat la exploatarea doborîturilor de vînt, a arborilor aninaţi şi a semnalizării de
securitate în parchetele de exploatare şi pe drumurile forestiere, s-au efectuat controale la
un număr de 3 angajatori, iar pentru deficienţele constatate s-au aplicat 4 avertismente.
f) Monitorizarea stadiului de realizare a măsurilor tehnico-organizatorice de normalizare a
condiţiilor de muncă la agenţii economici care au obţinut prelungirea avizului de încadrare
în condiţii deosebite, actiune ce s-a concretizat prin 18 controale la 16 angajatori,
constatîndu-se un număr de 20 deficienţe pentru care s-au aplicat 12 avertismente şi 2
amenzi în cuantum de 13000 lei.
g) Verificarea asigurării cerinţelor minime de securitatea lucrătorilor din industria extractivă
de subteran, unde s-a efectuat un control, constatîndu-se o deficienţă pentru care s-a
aplicat un avertisment .
h) Verificarea modului în care angajatorii asigură instruirea lucrătorilor desemnaţi să aplice
măsurile de prim-ajutor, s-au efectuat controale la un număr de 101 angajatori,
constatatand-se că doar un număr de 79 angajatori au desemnat lucrători pentru
aplicarea măsurilor de prim ajutor. În total s-au constatat un număr de 45 deficienţe pentru
care s-au aplicat 24 de sancţiuni contravenţionale.
i) Verificarea modului în care angajatorii asigură consultarea şi participarea lucrătorilor la
soluţionarea problemelor referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, în IMM cu mai
puţin de 50 de lucrători, s-au efectuat controale la un număr de 134 angajatori,
constatîndu-se un număr de 61 deficienţe pentru care s-au aplicat 61 sancţini
contravenţionale.
j) Verificarea modului în care se respectă securitatea şi sănătatea în muncă la îmutelierea,
depozitarea şi distribuţia recipientelor butelie cu GPL, respectiv gaze tehnice sub presiune,
s-au efectuat controale la un număr de 12 angajatori, constatîndu-se un număr de 18
deficienţe pentru care s-au aplicat 18 avertismente şi o amendă în cuantum de 4000 lei.
k) Controlul modului în care agenţii economici respectă prevederile legale referitoare la
activitatea CSSM, s-au efectuat controale la angajatorii cu mai mult de 50 lucrători. Din

totalul de angajatori controlaţi un număr de 35 au constituit CSSM-ul.S-au constatat 22 de
deficienţe privind modul de funcţionare şi raportare a activităţii CSSM-urilor.
l) Verificarea respectării cerinţelor legale în domeniul securităţii muncii şi a procedurilor de
lucru la efectuarea lucrărilor de mentenanţă în sectorul transport energie electrică, s-au
efectuat controale la un număr de 4 angajatori, constatîndu-se un număr de 4 deficienţe
pentru care s-au aplicat 4 avertismente.
3. Statistica accidentelor de muncă înregistrate pe anul 2011, trimestrul I.
Pe parcursul trimestrului I ale anului 2011 s-au înregistrat un număr de 12 accidentate
de muncă cu incapacitate temporară de muncă din care un accident mortal. Indicele de
frecvenţă a fost 0,31 0/00 pentru totalul persoanelor accidentate.
De asemenea pe raza judeţului Bihor a fost înregistrat un caz nou de boală profesională
şi anume, hepatită virală .
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