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aferent anului 2012
în domeniul Securitate şi Sănătate în Muncă

I. Inspectorii de muncă din cadrul serviciului sănătate şi securitate în muncă al I.T.M.
Bihor au realizat în conformitate cu “Programul Cadru de Acţiuni al I.T.M. Bihor pe anul
2012”, următoarele acţiuni:
1. Campanie europeană privind „Riscurile psiho-sociale la locul de muncă”, coordonată
de Comitetul Înalţilor Responsabili cu Inspecţia Muncii (en.: SLIC)
În perioada 03.01.2012-30.06.2012 s-a desfăşurat activitatea de pregătire a campaniei.
În perioada 01.07.2012-15.11.2012 au fost verificate un număr de 42 unităţi
constatându-se 62 deficienţe, dispunîndu-se 62 măsuri şi de asemenea deficienţele
constatate au fost sancţionate cu 62 avertismente.
2. Implementarea Planului naţional de acţiune al Inspecţiei Muncii privind promovarea
realizării efective a evaluării riscurilor în IMM (continuare proiect Phare RO 04/IB/SO-01)
În perioada 03.01.2012-31.31.03.2012 s-a desfăşurat activitatea de pregătire a
campaniei.
Începând cu 01.04.2012 până la data .30.11.2012 s-a procedat la realizarea efectivă a
controalelor la un număr de 1015 angajatori, constatându-se ca un nr de 943 de IMM au
realizat planul de evaluare a riscurilor iar un nr de 72 de IMM au fost sanctionate cu
avertisment datorita lipsei acestuia.
3. Campanie de monitorizare privind implementarea legislaţiei naţionale care transpune
legislaţia comunitară din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Privitor la implementarea prevederilor Legii nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în
muncă în care s-a transpus Directiva cadru nr. 89/391/CEE, în perioada 02.04.201220.12.2012 s-au efectuat controale la 1.371 angajatori, iar pentru cele 2.851 deficienţe
constatate s-au aplicat amenzi în cuantum de 967.500 lei.
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4. Campanie naţională privind verificarea respectării prevederilor de securitate şi
sănătate în muncă în societăţile care desfăşoară activităţi de întreţinere şi reparare ale
autovehiculelor. În perioada 02.05.2012-04.05.03.2012 s-a desfăşurat activitatea de
pregătire a campaniei.
În perioada 07.05.2012-18.05.2012 s-a procedat la efectuarea unui număr de 26
controale constatându-se 54 deficienţe pentru care s-au aplicat 51 avertismente şi 3
amenzi în cuantum de 17.500 lei.
5. Campanie naţională privind verificarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate
pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă specifice
domeniilor construcţiilor de clădiri şi a lucrărilor speciale de construcţii.
Acţiunile de control s-au desfăşurat în două etape şi anume 04.06.2012-15.06.2012,
respectiv 03.09.2012-14.09.2012.
În perioada 04.06 2012-15.06.2012 s-au efectuat controale la un număr de 61
angajatori, constatându-se un număr de 128 deficienţe pentru care s-au aplicat 116
avertismente şi 12 amenzi în cuantum de 55.500 lei.
In perioada 03.09.2012-14.09.2012 s-au efectuat controale la un număr de 30
angajatori, constatându-se un număr de 69 deficienţe pentru care s-au aplicat 60
avertismente şi 9 amenzi în cuantum de 50.000 lei.
6.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, unităţile de distribuţie a
combustibililor solizi, lichizi, gazoşi şi al produselor derivate.
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, unităţile de distribuţie a
combustibililor solizi, lichizi, gazoşi şi al produselor derivate se va desfăşura pe
parcursul trimestrului II şi III.
Pe parcursul anului 2012 s-au efectuat controale la un număr de 13 angajatori deţinători
de silozuri de cereale unde s-au constatat 27 deficienţe pentru care s-au aplicat 25
avertismente şi 2 amenzi în cuantum de 6.000 lei, la 7 angajatori din domeniul producţiei
de mobilă s-au constatat 21 deficienţe pentru care s-au aplicat 19 avertismente şi 2
amenzi în cuantum de 8.000 lei, la 6 angajatori din domeniul producţiei de alcool s-au
constatat 17 deficienţe pentru care s-au aplicat 17 avertismente, la 33 unităţi de
distribuţie a combustibililor solizi, lichizi, gazoşi şi al produselor derivate s-au constatat
50 deficienţe pentru care s-au aplicat 50 avertismente, de asemenea la 15 unităţi din
domeniul mineritului s-au constatat 29 deficienţe pentru care s-au aplicat 27
avertismente şi doua amenzi în cuantum de 17.000 lei.
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7. Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în
Muncă:”Lider ship şi consultarea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”
sub egida Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă.
Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă:
”Lider ship şi consultarea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă” sub
egida Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă a avut loc în intervalul
22-24 octombrie la Baile-Felix , complex Prezident fiind prezenti : Inspectorul General
de Stat Adjunct SSM, Prefectul Judetului Bihor, Rectorul Universitatii din Oradea si alte
personalitati din domeniu . Cu această ocazie ITM Bihor în calitate de organizator ,
împreună cu Universitatea din Oradea in calitate de partener, au redactat şi tipărit toate
lucrările prezentate, într-un volum de lucrări intitulat « ÎMPREUNĂ PENTRU
PREVENIREA RISCURILOR » ISBN 978-606-10-0910-7.
8. Un mediu de muncă sigur şi sănătos în exploatările miniere la zi (sau de suprafaţă)
Pe parcursul trim II si III 2012 s-au efectuat 17 controale la 17 angajatori unde s-au
constatat 30 deficienţe pentru care s-au aplicat 28 avertismente şi 2 amenzi în cuantum
de 17.000 lei..
9. Controlul modului de utilizare a echipamentelor de muncă precum şi respectarea
tehnologiilor în parchetele de exploatare şi pe drumurile forestiere.
Pe parcursul anului 2012, s-au efectuat un număr de 15 controale la 15 angajatori din
domeniul exploatărilor forestiere. S-au constatat un număr de 33 deficienţe pentru care
15 angajatori au fost sancţionaţi contravenţional cu 29 de avertismente şi 4 amenzi în
cuantum de 23.000 lei.
10. Sesiuni de Informare şi conştientizare a angajatorilor şi lucrătorilor din IMM,
promovarea bunelor practici de securitate şi sănătate in muncă.
În data de 26.01.2012, 27.04.2012, 25.07.2012 şi 22-24.10.2012 s-au organizat la sediul
I.T.M. Bihor întâlniri cu reprezentanţii angajatorilor, patronate si sindicate, ocazie cu care
s-au dezbătut diverse teme printre care şi promovarea exemplelor de bune practici de
securitate şi sănătate în muncă.
11. Supravegherea pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al
Inspecţiei Muncii, conform programului sectorial pentru anul 2012, solicitat de Comisia
Europeană.
In perioada de referinţă, privitor la supravegherea pieţei produselor industriale din
domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, ITM Bihor a realizat 76 controale la 72
angajatori. Cu ocazia acestor controale au fost verificate 76 de produse de pe directiva
Echipamente electrice de joasă tensiune, 40 produse pe directiva Explozivi de uz civil,
203 produse pe directive Maşini industriale din care 13 au fost neconforme, 65 produse
pe directiva Zgomot din care 3 a fost neconforme şi 35 produse pe directiva Motoare
termice şi 215 echipamente individuale de protecţie din care un produs a fos neconform,
13 produse conforme pe directiva ATEX si 43 produse conforme pe directiva produse
pirotehnice. Produsele neconforme au fost legate de declaraţia de conformitate şi de
instrucţiunile de funcţionare
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12. Verificarea respectării prevederilor de securitate şi sănătate în muncă în activitatea
de foraj şi extracţie.
Verificarea respectării prevederilor de securitate şi sănătate în muncă în activitatea de
foraj pe parcursul intregului an s-a efectuat la 12 angajatori la care s-au constatat 30
deficienţe pentru care s-au aplicat 29 avertismente şi 1 amendă în cuantum de 5.000
lei.
13. Verificarea respectării cerinţelor legale în domeniul securităţii muncii şi a
procedurilor de lucru la efectuarea lucrărilor de mentenanţă în sectorul transport energie
electrică.
Verificarea respectării cerinţelor legale în domeniul securităţii muncii şi a procedurilor de
lucru la efectuarea lucrărilor de mentenanţă în sectorul transport energie electrică pe
parcursul anului 2012 a fost efectuată la 4 angajatori la care s-au constatat 6 deficienţe
pentru care s-au aplicat 5 avertismente şi o amendă în cuantum de 8.000 lei.
14.Verificarea respectării prevederilor de securitate şi sănătate în muncă în sectorul de
prelucrare primară lemn şi fabricarea mobilei.
Pe parcursul anului 2012, s-au efectuat un număr de 20 controale ocazie cu care s-au
constatat un număr de 60 deficienţe pentru care s-au aplicat 60 de sancţiuni
contravenţionale din care 9 amenzi în cuantum de 35.000 lei.
II.ALTE CAMPANII ŞI ACŢIUNI
1. Campania naţională privind verificarea respectării prevederilor de securitate şi
sănătate în muncă în societăţile care desfăşoară activităţi în staţiuni montane
În perioada 02.01.2011-20.01.2012 s-au efectuat un număr de 9 vizite de control la 9
angajatori care îşi desfăşoară activitatea în staţiuni montane constatându-se un numar
de 19 deficienţe. Pentru cele 19 deficienţe constatate un număr de 9 angajatori au
sancţionaţi contravenţional cu 18 avertismente.
2. Controlul modului de aplicare a O.U.G.99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în
perioadele cu temperature extreme pentru pentru protecţia persoanelor încadrate în
muncă s-a efectuat la un număr de 26 angajatori constatându-se 46 de neconformităţi
care au fost sancţionate contravenţional cu 42 avertismente şi 4 amenzi în cuantum de
11000 lei în perioada de iarnă.În perioada 18.06-22.06.2012 s-au efectuat 42 controale
constatîndu-se 29 deficienţe pentru care s-au aplicat 28 avertismente şi o amendă în
cuantum de 4.000 lei. De asemenea în perioada 02.07-06.07.2012 s-au efectuat 52
controale constatîndu-se 64 deficienţe pentru care s-au aplicat 62 avertismente şi 2
amenzi în cuantum de 6.500 lei.
3. Campania naţională privind controlul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în
domeniul fabricării produselor de brutărie şi a produselor făinoase (14.03-15.03.2012)
s-a efectuat la 16 angajatori unde s-au constatat 35 deficienţe pentru care s-au aplicat
34 avertismente şi o amendă de 5000 lei.De asemenea în perioada 11.04-13.04.2012
s-au efectuat controale la 8 angajatori unde s-au constatat 10 deficienţe pentru care sau aplicat 10 avertismente .
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4. Campanie naţională privind verificarea respectării prevederilor de securitate şi
sănătate în muncă la utilizatorii de echipamente de muncă ce funcţionează cu
combustibili gazoşi (22.02-02.03.2012) s-a efectuat la un număr de 50 angajatori
constatându-se 103 deficienţe pentru care s-au aplicat 100 avertismente şi 3 amenzi în
cuantum de 13.000 lei.
5. Campanie naţională privind verificarea respectării prevederilor de securitate şi
sănătate în muncă în domeniul construcţiilor s-a efectuat la 141 angajatori unde s-au
constatat 314 deficienţe pentru care s-au aplicat 260 avertismente şi 54 amenzi în
cuantum de 225.000 lei.
III. ANALIZA ACCIDENTELOR DE MUNCĂ
În perioada analizată, pe raza judeţului Bihor s-au produs 9 accidente mortale, 3
accidente cu invaliditate şi 44 accidente cu incapacitate temporară de muncă, iar
Indicele de frecvenţă a fost 0,38 0/00 pentru totalul persoanelor accidentate.
Boli Profesionale
De asemenea pe raza judeţului Bihor s-au înregistrat 5 noi cazuri de boală
profesională şi anume un caz de hipoacuzie bilaterală neurosenzorială şi patru cazuri de
silicoză.
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