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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.
Ca în fiecare an, INSPECŢIA MUNCII se alătură acestei campanii internaţionale, care
promovează securitatea şi sănătatea în muncă.
Cu ocazia ZILEI INTERNAŢIONALE A SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ AL JUDEŢULUI BIHOR a organizat în
data de 25.04.2013, întâlnirea cu angajatorii, reprezentanţii acestora, lucrătorii şi partenerii
sociali, având ca temă “Prevenirea bolilor profesionale”.
S-a desfăşurat o acţiune de informare şi conştientizare a angajatorilor şi lucrătorilor din IMM
privind riscuri noi şi emergente la locul de muncă, mijloace de aplicare a prevederilor legale
şi bune practici europene şi a prezentată analiza activităţii ITM Bihor în trimestrul I 2013.
În întreaga lume, bolile profesionale continuă să fie cauza principală a deceselor la locul de
muncă.
Conform estimărilor facute de Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) din cele 2.340.000
decese profesionale înregistrate în fiecare an în întreaga lume, numai 321.000 sunt cauzate
de accidente de muncă, restul de 2.019.000 decese fiind cauzate de diferite tipuri de boli
profesionale legate de condiţiile de muncă.
Estimările OIM, corespund unei medii zilnice de peste 5.500 de decese înregistrate în
întreaga lume, ceea ce reprezintă un deficit inacceptabil pentru munca decentă.
Prevenirea necorespunzătoare a bolilor profesionale are efecte negative semnificative nu
numai asupra lucrătorilor afectaţi şi a familiilor acestora, dar şi asupra societăţii în
anasamblul ei din cauza costurilor enorme pe care acestea le generează, în special, în ceea
ce privește scăderea productivităţii muncii și împovărarea sistemelor de asigurări socială.
Intotdeauna prevenirea este mai eficientă și mai puțin costisitoare decât tratarea bolilor
profesionale și/sau reabilitarea lucrătorilor care au fost afectaţi de asemenea boli. Toate țările
pot şi trebuie să ia măsuri concrete să își îmbunătățească capacitatea de prevenire a bolilor
profesionale.
OIM va apela la guverne, angajatori, lucrători și la organizațiile acestora pentru a colabora la
elaborarea și punerea în aplicare a politicilor și strategiilor naționale menite să prevină bolile
profesionale la locul de muncă.
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COMUNICAT DE PRESĂ
RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ITM BIHOR
Trimestrul I / 2013.

SERVICIUL CONTROL SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
Activitatea depusă în această perioadă a acordat o atenţie deosebită realizării măsurilor
cuprinse în Programul cadru de acţiuni pentru anul 2013 al Inspecţiei Muncii, a celor
stabilite în Planul comun de acţiune privind reducerea incidenţei evenimentelor de muncă,
precum şi a celor dispuse cu ocazia desfăşurării unor acţiuni la nivel local.
Cu ocazia controalelor efectuate s-au constatat numeroase abateri de la respectarea
aplicării legislaţiei în vigoare şi s-au aplicat un număr de 1059 sancţiuni contravenţionale,
în cuantum de 309.500 lei.
MODUL ŞI GRADUL DE ÎNDEPLINIRE A ACTIVITĂŢILOR PLANIFICATE
1. Campanie europeană privind „Riscurile psiho-sociale la locul de muncă”, coordonată de
Comitetul Înalţilor Responsabili cu Inspecţia Muncii (en.: SLIC)
În perioada 03.01.2013-30.04.2013 se desfăşuară activitatea de pregătire a campaniei.
2. Campanie naţională privind implementarea proiectului „Valenţe culturale în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă". In primul trimestru al acestui an a fost încheiat un protocol
între Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor şi Inspectoratul Scolar Judeţean Bihor, în
urma căruia au fost stabilite un număr de 14 unităţi scolare participante şi respectiv 15
cadre didactice ce vor participa în cadrul acestui proiect.
3. Campanie naţională privind riscurile psihosociale la locul de muncă.
În trim. I 2013, s-a desfăşurat prima etapă a campaniei şi anume pregătirea acesteia care
a constat în formarea grupului de lucru şi selectarea societăţilor comerciale ce fac parte
din grupul ţintă al campaniei.
4. Campanie naţională de informare şi conştientizare a angajatorilor şi lucrătorilor din IMM
privind riscuri noi şi emergente la locul de muncă, mijloace de aplicare a prevederilor
legale şi bune practici europene. În trim.I 2013 s-a desfăşurat prima etapă a campaniei şi
anume pregătirea acesteia care a constat în stabilirea grupului de lucru, întocmirea listei
cu participanţi, fiind stabilit data şi locul întâlnirii cu angajatorii.

5. Campanie naţională de supravegherea pieţei produselor industriale în domeniul de
competenţă al Inspecţiei Muncii conform programului sectorial pentru anul 2013,
coordonat de către Comisia Europeană. În trim. I 2013 au fost verificate 15 unităţi.
Cu ocazia acestor controale au fost verificate 132 de produse din care 126 au fost
conforme iar 6 neconforme, astfel pe Directiva Echipamente electrice de joasă tensiune au
fost verificate 27 produse din care 26 au fost conforme şi 1 neconform, 10 produse pe
directiva Explozivi de uz civil, 5 produse pe directive Maşini industriale din care toate au
fost neconforme (fiind fără traducere in limba română a documetaţiei tehnice), 32 produse
pe directiva Zgomot şi 68 produse pe directiva Motoare termice, şi 10 produse conforme
pe directiva produse pirotehnice. Produsele neconforme au fost legate de declaraţia de
conformitate şi de instrucţiunile de funcţionare.
6. Verificarea activităţii de prevenire efectuată de serviciile de specialitate din 1 cadrul
Complexelor energetice în scopul reducerii riscurilor legate de electrocutare.
În perioada de referinţă au fost controlate 4 unităţi fiind constatate 6 neconformităţi şi
aplicate 6 sancţiuni contravenţionale în valoare de 10000 lei.
7. Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din
microîntreprinderi (0-9 lucrători) şi măsurile de prevenire şi protecţie aplicate.
În perioada de referinţă a avut loc pregătirea campaniei (03.01-15.02.2013) şi derularea cu
etapa I a acesteia ce a constat în: selecţionarea societăţilor comerciale compatibile cu
cerinţele acţiunii (microintreprinderi) 18.02-28.02.2013, transmiterea chestionarelor către
societăţile selecţionate (cca. 1050 chest.) 01.03-15.03.2013 şi returnarea chestionarelor
către ITM Bihor pentru prelucrare 15.03-31.03.2013 .
8. Controlul modului de utilizare a echipamentelor de muncă precum şi respectarea
tehnologiilor în parchetele de exploatare şi pe drumurile forestiere. În trim. I 2013 a fost
verificată o unitate la care s-au constatat 2 neconformităţi fiind aplicate 2 sancţini
contravenţionale.
9. 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, fabricarea băuturilor alcoolice, a mobilei, şi unităţile de distribuţie a
combustibililor solizi, lichizi, gazoşi şi al produselor derivate. În trim.I 2013 au fost
controlate un număr de 7 unităţi fiind constatate un număr de 14 neconformităţi pentru
care au fost aplicate un număr de 13 avertismente şi o amendă de 4000 lei.
Verificarea respectării prevederilor de securitate şi sănătate în muncă în sectorul de
prelucrare primară a lemnului şi fabricarea mobilei. În perioada de referinţă au fost
controlate 6 societăţi comerciale unde au fost constatate 16 neconformităţi fiind aplicate 16
sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor fiind de 14500 lei.
Verificarea respectării cerinţelor legale în domeniul securităţii muncii şi a procedurilor de
lucru la efectuarea lucrărilor de mentenanţă la locurile de muncă unde se pot forma
atmosfere explozive în concentraţii atât de mari încât să pună în pericol sănătatea şi
securitatea lucrătorilor. În perioada de referinţă au fost controlate un număr de 7 unităţi
fiind constatate un număr de 14 neconformităţi pentru care au fost aplicate un număr de
13 avertismente şi o amendă de 4000 lei.
Controlul modului în care sunt asigurate atât informarea asupra riscurilor de accidentare şi
a măsurilor de prevenire cât şi supravegherea medicală în cazul altor participanţi la
procesul de muncă din activităţile de asistenţă socială (persoane ce prestează activităţi în
regim de voluntariat). În trim. I 2013 au fost verificate 2 unităţi la care au fost constatate
un nr. de 3 neconformităţi fiind aplicate 3 sancţiuni contravenţionale.

ALTE CAMPANII ŞI ACŢIUNI
1. În perioada 27.03.2013-28.03.2013 s-a desfăsurat campania naţională cu privire la
verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate şi sănătate în
muncă pentru lucrătorii care au ca obiect de activitate: „fabricarea produselor textile,
confecţii, pielărie şi încălţăminte”, ocazie cu care s-au efectuat 17 controale la 17 agenţi
economoci, constatîndu-se 47 deficienţe pentru care s-au aplicat 42 avertismente şi 5
amenzi în cuantum de 29000 lei, fiind oprite din activitate 3 echipamente de muncă.
2. În perioda 6.03.2013-7.03.2013 s-a desfăsurat campania naţională cu privire la
verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate şi sănatate în
muncă pentru lucrătorii care au ca obiect de activitate: “Întreţinerea şi repararea
autovehiculelor” ocazie cu care au fost verificate un număr de 17 societăţi comerciale,
constatându-se un număr de 38 deficienţe pentru care s-au aplicat 33 avertismente şi 5
amenzi în cuantum de 19000 lei.
3. Campania naţională privind controlul modului în care se respectă prevederile legale în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în activitatea: ”fabricarea produselor de brutărie
şi a produselor făinoase ”. Controalele s-au efectuat la 13 angajatori, unde s-au constatat
28 deficienţe pentru care s-au aplicat 27 avertismente şi o amendă de 4000 lei.
ANALIZA ACCIDENTELOR DE MUNCĂ
În perioada analizată, pe raza judeţului nostru s-au produs: 1 accident mortal de circulaţie
(în curs de cercetare), 1 accident petrecut în anul 2012 cu decizie invaliditate din acest an
şi 4 accidente cu incapacitate temporară de muncă, iar Indicele de frecvenţă a fost
0,029 0/00 pentru totalul persoanelor accidentate.
Boli Profesionale
De asemenea pe raza judeţului Bihor în perioda de referinţă nu s-au înregistrat cazuri noi
de boală profesională .
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