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ANUL  2017 

 

 

PREZENTARE  GENERALĂ 

 

         La Compartimentul Control Securitate şi Sănătate în Muncă şi-au desfăşurat 
activitatea 6 ( sase ) inspectori de muncă iar un  inspector de muncă şi-a desfăşurat 
activitatea în cadrul Compartimentului Supravegherea Pieţii şi Îndrumare Angajatori şi 
Angajaţi în Domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă. Acesta a asigurat la sediul 
inspectoratului consultanţă şi expertiză în vederea autorizării din punct de vedere al 
securităţii şi sănătăţii în muncă, deţinere şi utilizare produse de uz-fitosanitar şi  materii 
explozive. 

 

CAP. I  STATISTICI   PRIVIND  CONTROALELE  ŞI  ALTE  ACTIVITĂŢI 

 
Indicatori privind activităţile în domeniul  securităţii şi sănătăţii în muncă 

Rezultatele activităţii de control  desfăşurate de inspectorii de muncă din ITM Vaslui în 
anul 2017, evaluate pe baza indicatorilor specifici pentru domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă, sunt prezentate sintetic în tabelul următor:  

 

INDICATORI  SPECIFICI 2017 

1. Număr de unităţi controlate: 808 

2. Număr de controale efectuate: 974 

3. Fond de timp disponibil (în zile): 1763 

4. 

 

Fond de timp utilizat (în zile): 1527 
• controale   1171 

• cercetare accidente de muncă 140 

• consultanţă şi expertiză  0 

• cercetări avarii tehnice 0 
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• instruiri  35 

• soluţionare scrisori, sesizări, reclamaţii 5 

• lucrări de birou 169 

• perfecţionare profesională 7 

 

Indicatori specifici domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă 

 

Fondul de timp utilizat în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

În anul 2017, fondul de timp utilizat de inspectorii de muncă SSM a fost de 1527 
zile, distribuit astfel:  
• 1171  zile pentru activitatea de control,  
• 35 zile pentru instruirea persoanelor cu atribuţii în domeniul SSM,  
• 140  zile pentru cercetarea accidentelor de muncă,  
• 5 zile pentru soluţionarea scrisorilor, reclamaţiilor şi sesizărilor,  
• 169 zile pentru lucrările de birou. 

 

Autorizarea sau avizarea funcţionării agenţilor economici din punctul de vedere al 
securităţii şi sănătăţii în muncă 

 

În anul 2017, ITM Vaslui a autorizat sau au avizat, după caz: 

 
• funcţionarea agenţilor economici din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii 
în muncă, conform Legii nr. 319/2006,  
• producerea, prepararea, deţinerea, transportarea, comercializarea, folosirea şi 
depozitarea materiilor explozive, în baza Legii nr. 126/19951. 
În acest sens, inspectorii de muncă au acordat consultanţă şi/sau au efectuat expertiză 
pentru verificarea îndeplinirii, de către agenţii economici, a condiţiilor impuse de 
legislaţie pentru obţinerea autorizaţiilor/avizelor. 

 
 

Nr. total unităţi 
autorizate/avizate 

Nr. unităţi autorizate/avizate în baza unor legi speciale 

Legea nr. 319/2006 
Legea nr. 
126/1995 

Alte legi  

3334 17 11 3306 

 

1 Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările şi completările ulterioare. 
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CAP. II SANCŢIUNI APLICATE 

 

În vederea remedierii neconformităţilor constatate în timpul controlului sau în timpul 
cercetării accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, inspectorii de muncă pot 
recurge la următoarele mijloace juridice: 

1) aplicarea de măsuri (stabilite prin procesul-verbal de control), cu termene 
precise de realizare şi raportare, în vederea remedierii neconformităţilor cu prevederile 
legale; 

2) aplicarea de sancţiuni contravenţionale (stabilite prin procesul-verbal de 
constatare şi sancţionare a contravenţiilor) principale sau complementare. Sancţiunile 
contravenţionale principale sunt avertismentul şi amenda contravenţională. În funcţie 
de natura şi gravitatea faptei, inspectorii de muncă pot să aplice una sau mai multe 
sancţiuni contravenţionale complementare, cum ar fi: anularea sau retragerea 
autorizării de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă,  
sistarea activităţii sau scoaterea din funcţiune a echipamentelor de muncă atunci când 
se constată o stare de pericol iminent de accidentare sau de îmbolnăvire profesională cu 
înscrierea măsurii de sistare a activităţii în Certificatul constatator; 
3) sesizări ale organelor de urmărire penală cu privire la cazurile de abateri 
prevăzute de lege ca fiind infracţiuni; 
4) cereri de radiere a persoanei juridice din Registrul Comerţului, în cazul săvârşirii 
repetate de către angajatori a unor abateri grave de la prevederile legislaţiei muncii sau 
de la normele de securitate şi sănătate în muncă. 
 

 Situaţia sintetică a sancţiunilor contravenţionale aplicate pentru toate 
domeniile controlate 

 
 INDICATORI 2017 

1. Numărul sancţiunilor contravenţionale aplicate: 1.325 

2. Valoarea sancţiunilor aplicate (lei): 327.500 

3. 
Numărul propunerilor de urmărire penală 
înaintate instituţiilor competente 

4 

4. 
Numărul locurilor de muncă a căror activitate a 
fost sistată 

14 

5. 
Numărul echipamentelor de muncă oprite din 
funcţionare 

12 
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Sancţiuni aplicate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

 

 Activitatea desfăşurată de I.T.M. Vaslui - compartiment control SSM, În anul 2017 
indicatorii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, se prezintă astfel: 

 

INDICATORI 2017 

Nr. sancţiuni contravenţionale aplicate:  1.325 

Nr.amenzi 68 

Nr.avertismente 1.257 

Valoare amenzi aplicate (lei) 327.500 

Nr. măsuri dispuse pentru neconformităţi depistate 1.308 

Nr. sistări de activitate 14 

Nr. echipamente de muncă oprite din funcţionare 12 

 

Valoare amenzi incasate in anul 2017 a fost de 68.250 lei . 

 

 Controale efectuate în baza OUG nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la 
locurile de muncă 

 
Acţiunile de control s-au finalizat cu următoarele rezultate: 

INDICATORI 2017 

Nr. controale efectuate  
28 

Nr. angajatori sancţionaţi 
6 

Nr. total de sancţiuni aplicate, din care: 6 

      - nr. amenzi aplicate 0 

      - nr. avertismente aplicate 6 

Valoarea amenzilor aplicate (lei) 0 

Nr. măsuri dispuse 
6 
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În anul 2017 au fost primite 94 adrese de la unităţi. Au fost efectuate 28 controale de 

verificare a respectării legislaţiei privind protecţia maternităţii la locurile de muncă. 

Neconformităţile constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost: 

- angajatorul nu a înaintat în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii 

documentelor o copie a acestora inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază 

teritorială işi desfăşoară activitatea; 

- raportul de evaluare nu a fost înaintat de angajator la ITM în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data întocmirii. 

 

CAP. III  STATISTICI  ALE  ACCIDENTELOR  DE  MUNCĂ  ȘI  BOLILOR  PROFESIONALE 

 

 
Situaţia accidentelor de muncă produse în anul 2017  

În anul 2017, ITM VASLUI s-a înregistrat cu un număr total de   accidente de munca dintre 
care:  

- 14 accidente  de muncă  cu incapacitate temporară de muncă,  
 - 4 accidente de muncă mortale, 

- 1 accident colectiv ( 1 accidentat mortal,2 cu itm ) 
- 1 accident invaliditate grad III 
 

Sectoarele economice şi unităţile la care s-au înregistrat accidente de muncă sunt:  

 

-fabricarea produselor din carne 

 - 1013  - SC VASCAR SA VS       - 1 caz cu itm 

 

- fabricarea produselor din lapte 

 - 1051  - SC ILVAS SA VS       - 1 caz cu Inv.grad III 

 

- fabricarea de articole de lenjerie corp 

 - 1414  - SC LCL ROMANIA SRL VS - 1 accident colectiv  – 2 cazuri cu itm 
             - 1 caz  mortal 

 

 
Str. Radu Negru, nr. 274, Vaslui, Vaslui  
Tel.: +4 0235 31 90 67; fax: +4 0235 36 14 20 
itmvaslui@itmvaslui.ro 
www.itmvaslui.ro 

5 



  

 INSPECŢIA MUNCII  

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ VASLUI 

 

 

 

 

-taierea si rindeluirea lemnului 

 - 1610  - SC TOTAL AMBALAJ     - 1 caz cu itm 

 

- fabricarea lemnului 

 - 1623  - SC JARDIANU KEOPS BD      - 1 caz cu itm 

   - SC DUNAREA SRL VS      - 1 caz cu itm 

 

- producerea si comercializarea ap.de mas.si control 

 - 2651  - BADOTHERM AMC SA VS      - 1 caz cu itm 

 

- captarea,tratarea si distributia apei 

 - 3600  - AQUAVAS – suc.BARLAD      - 1 caz cu itm 

 

- colectarea deseurilor 

 - 3811  - C.U.P. BARLAD       - 1 caz cu itm 

   - GOSCOM SA VS         - 1 caz  mortal 

 

- lucrari de construcţii 

       - 4120  - SC BODEN RAT SRL VS      - 2 cazuri cu itm 

   - II HURDUBAIE I.VS       - 1 caz  mortal 

   - NORDING CONSTRUCT VS    - 1 caz cu itm 

 

- lucrari constructii drumuri 

 - 4211  - SC ELFORACONS VS      - 1 caz  mortal 

   - SC TRANSMIR VS       - 1 caz cu itm 

   - LDP SA BD         - 1 caz cu itm 

 

- lucrari de instalatii si incalzire aer conditionat 

 - 4322  - SC AQUASERV BD       - 1 caz cu itm 
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- alte lucrari de instalatii pentru constructii 

 - 4329  - SC MOLDSTING SRL VS      - 1 caz cu itm 

 

-transport marfa 

 - 4941  - SC TRANSFRIGO SRL VS    - 1 caz  mortal 
          ( de circulatie ) 

 

  

Aspecte generale ale morbidităţii profesionale 

 

În anul 2017, în judeţul Vaslui a fost înregistrat  un caz de îmbolnăvire  profesională 
conform anexei . 

 
 

CAP. IV - Relaţia ITM Vaslui cu mass-media 

 

Relaţia ITM Vaslui cu mass-media a fost asigurată permanent, comunicarea şi activitatea 
de relaţii publice reprezentând activităţi importante de realizare a interfeţei instituţiei 
cu exteriorul. Aceste activităţi contribuie, pe de o parte, la crearea şi menţinerea unei 
imagini pozitive a instituţiei în exterior, iar, pe de altă parte, sprijină îmbunătăţirea 
comunicării interne, în scopul identificării mesajului ce trebuie transmis cât mai corect 
către public. În derularea activităţii de informare a jurnaliştilor, ITM Vaslui asigură 
prezentarea corectă şi unitară a datelor solicitate, astfel încât să se evite situaţiile de 
interpretare eronată.  

De asemenea, ITM Vaslui monitorizează emisiunile informative şi publicaţiile din presa 
centrală şi locală, pentru a avea o imagine clară asupra instituţiei şi pentru a cunoaşte 
în orice moment cum se reflectă acţiunile acestei autorităţi în mass-media.Mass-media 
din judetul Vaslui  a informat în permanenţă cititorii asupra principalelor acţiuni 
întreprinse de I.T.M. Vaslui în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

Informaţiile au fost transmise mass-mediei cu prilejul conferinţelor de presă şi ori de 
cate ori au fost  solicitate date despre activitatea compartimentului securitate şi 
sănătate în muncă.       

 

Inspector șef,     Inspector șef adj. SSM, 

     Gheorghe CHIRVASE            Aniela  ADIMI  
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