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INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ VASLUI 

 

 

INSPECTII PRIVIND VERIFICAREA MĂSURILOR STABILITE PRIN PROCESELE VERBALE 

DE CERCETARE A EVENIMENTELOR 

 

I.    MOTIVAREA  ACŢIUNII 

 
Pentru perioada 2012-2015, din statistica accidentatilor în muncă înregistrati în baza de date 

a Inspectiei Muncii rezultă datele prezentate în tabelul de mai jos: 

Anul 
Număr total 

salariați 

Număr total 

accidente de muncă 

Număr accidente 

de muncă mortale 
Indice de frecvență 

2015 4.838.947 4597 232 0.95 

2014 4.780.899 4255 313 0.89 

2013 4.791.111 4312 321 0.90 

2012 4.795.455 4220 333 0.88 

Fig.1 Evolutia indicelui de frecventă a accidentatilor în muncă din România 

în perioada 2012 – 2015 

 

Din graficul prezentat mai sus, în perioada 2012 – 2015 se observă o tendintă crescătoare a 
indicilor de frecvență pentru accidentații în muncă din România. 

Tendinta de crestere a indicelui de frecventă a accidentatilor în muncă înregistrati în 

România în ultima perioadă a fost factorul determinant în luarea deciziei de a declansa 

actiunea de monitorizare şi verificare a modului în care unitătile ce au înregistrat accidente 

de muncă realizează măsurile stabilite cu ocazia cercetării evenimentelor, măsuri care să 

ducă la prevenirea altor evenimente similare si care să întărească nivelul securităţii şi 

sănătăţii în muncă din unitate.  

Analizind statistic accidentele de munca, prin cifre seci, fara a preciza numele si prenumele 

victimelor pe care le comemoram astazi, situatia pe ultimii 5 ani in  judetul Vaslui, se 

prezinta astfel: 

An Accidente de munca Din care mortale Cu invaliditate 

2012 31 2 1 

2013 26 3 - 

2014 37 4 2 

2015 31 4 4 

2016 24 2 1 

Total: 149 15 8 
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Cauze care au generat cele mai multe accidente de munca in 2015: 

Cauzele producerii accidentelor  de munca 

Nr. 

accidente 

produse 

Nerespectarea prevederilor legale privind circulatia pe drumurile publice 8 

Utilizarea necorespunzatoare a echipamentelor de munca: 

- interventii la echipamente in timpul functionarii; 
- neutilizarea de catre lucratori a dispozitivelor de protectie; 
- utilizarea de echipamente de munca neadaptate sarcinii de 

munca. 

 

8 

Neluarea masurilor de securitate pentru prevenirea caderilor de la inaltime 6 

Caderea de la acelasi nivel prin alunecare/ impiedecare/antrenare 2 

Proiectarea de obiecte materiale 1 

Neutilizarea echipamentului individual de protectie. 1 

Expunerea la pericole de accidentare in afara sarcinii de munca 1 

 

 

 

Cauze care au generat cele mai multe accidente de munca in 2016: 

Cauzele producerii accidentelor  de munca 

Nr. 

accidente 

produse 

Utilizarea necorespunzatoare a echipamentelor de munca: 

- interventii la echipamente in timpul functionarii; 
- neutilizarea de catre lucratori a dispozitivelor de protectie; 
utilizarea de echipamente de munca neadaptate sarcinii de munca 

9 

Caderea de la acelasi nivel prin alunecare/ impiedecare/antrenare 5 

Neluarea masurilor de securitate si sanatate in munca pentru prevenirea 

accidentelor prin electrocutare 

2 

Neluarea masurilor de securitate pentru prevenirea caderilor de la inaltime 2 

Caderea de la acelasi nivel prin alunecare/ impiedecare/antrenare 1 

Neutilizarea echipamentului individual de protectie. 1 
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II.  GRUPUL ŢINTĂ 

Angajatori care au înregistrat în ultimii cinci ani accidente de muncă. 

III.  OBIECTIVELE ACŢIUNII 

Obiectivul general: 

- creşterea gradului de conştientizare al angajatorilor şi al lucrătorilor din unitățile din 

grupul țintă în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la 

securitatea şi sănătatea în muncă pentru eliminarea / diminuarea accidentelor de muncă 

și promovarea stării de bine la locul de muncă, cu consecinţe benefice în plan social şi 

profesional. 

Obiective specifice: 

- încurajarea unei abordări participative prin implicarea angajaților și angajatorilor în 

diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din producerea unor 

accidente de muncă; 

- promovarea bunelor practici privind eliminarea / diminuarea fenomenului accidentogen. 

Pentru a identifica priorităţile de control s-a tinut seama  de: 

 istoricul evenimentelor produse în unitate în ultimii 5 ani; 

 numărul de lucrători existenţi la locurile de muncă unde au avut loc evenimente; 

 gravitatea accidentelor produse; 

 riscurile existente la locurile de muncă unde au avut loc evenimente. 
 

 
IV.  REZULTATE ACTIUNI CONTROL 

  

In perioada iunie-noiembrie au fost verificati 27 de angajatori care au inregistrat accidente 

de munca in ultimii 5 ani, din cele 272 de masuri dispuse prin procesele verbale de cercetare 

in vederea prevenirii unor evenimente similare au fost realizate 253 de masuri.  

Masurile nerealizate au constat in: 

- neinstruirea lucratorilor cu privire la cauzele care au generat evenimentele; 

- nu au fost revizuite in urma producerii evenimentelor: instructiunile proprii de securitate si 

sanatate in munca, planul de prevenire si protectie si evaluarea riscurilor; 

- nu a fost organizata activitatea de prevenire si protectie; 

- angajatorii nu tin evidenta accidentele de munca in  registre unice. 

 Pentru neconformitatile constatate au fost sanctionati 13 angajatori si aplicate un numar de 15 

sanctiuni contraventionale. 

Gheorghe CHIRVASE 

Inspector Șef, 

Inspectoratul Teritorial de Munca Vaslui 

 


