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PREZENTARE  GENERALĂ 
 

Raportul al Inspectoratului Teritorial de Munca Vaslui este elaborat pentru domeniul securitatii 
si sanatatii in munca, în conformitate cu dispoziţiile Convenţiilor nr. 81/1947 şi nr. 129/1969 ale 
Organizaţiei Internaţionale a Muncii. 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui este instituţia publică aflată în subordinea Inspecţiei 
Muncii care, prin inspectorii de muncă, exercită atribuţii de autoritate de stat, în domeniul 
muncii, relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi a supravegherii pieţei, în judetul 
Vaslui. 
Inspectoratul Teritorial de Munca Vaslui şi-a îndeplinit cu perseverenţă misiunea de control al 
aplicării corecte şi unitare a actelor normative care reglementează  securitatea şi sănătatea în 
muncă şi supravegherea pieţei produselor din domeniul de competenţă. 
Iniţiativele I.T.M. Vaslui au vizat consolidarea culturii de prevenire a riscurilor de accidentare în 
muncă şi de îmbolnăvire profesională, prin acţiuni care s-au focalizat pe informare, 
conştientizare, îndrumare şi control al modului de aplicare a legislaţiei în domeniu, ca 
instrumente de îndeplinire a obiectivelor strategiei comunitare de securitate şi sănătate în 
muncă.  
Orientând activitatea instituţiei spre prevenire, acţiunile I.T.M. Vaslui au urmărit îmbunătăţirea 
securităţii şi sănătăţii în muncă, în special, în domeniile de activitate  cu riscuri majore de 
accidentare şi îmbolnăvire profesională, prin conştientizarea angajatorilor şi lucrătorilor asupra 
importanţei asigurării unor locuri de muncă sigure şi sănătoase şi a necesităţii respectării 
legislaţiei în domeniu.       
 
Cap. I STRUCTURA ORGANIZATORICA A COMPARTIMENTULUI DE SECURITATE SI SANATATE IN 

MUNCA 
 

In cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Vaslui activitatile de securitate si sanatate in 
munca sunt realizate de Compartimentul control securitate si sanatate in munca si 
Compartimentul supravegherea pietei si indrumare angajatori si angajati in domeniul securitatii 
si sanatatii in munca, compartimente aflate in subordinea inspectorului sef adjunct cu atributii 
in domeniul securitatii si sanatatii in munca.   
Activitatea in anul 2018 s-a desfasurat cu  7 inspectori de munca pentru derularea activitatilor 
specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, astfel: 
- 1 inspector de munca cu functie de conducere (inspectorul sef adjunct in domeniul securitatii 
si sanatatii in munca ); 
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-  5  inspectori de munca din cadrul Compartiment control securitate si sanatate in munca;  
- 1 inspector de munca la Compartimentul supravegherea pietei si indrumare angajatori si 
angajati in domeniul securitatii si sanatatii in munca.  
 
Pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului 
 
In perioada 21.05.2018-22.05.2018, ing. Harja Costel si ing. Lupascu Ion, inspectori de munca din 
cadrul Compartimentului supraveghere piata au participat la I.T.M. Vrancea, la sesiunea de 
instruire desfasurata conform metodologiei actiunii nr. 20 din  Programul cadru de actiuni al 
Inspectiei Muncii pe anul 2018, respectiv ,,Actiune de diseminare si instruire a inspectorilor de 
munca cu atributii in domeniul supravegherii pietei din inspectoratele teritoriale de munca cu 
privire la aspecte si bune practici la nivel european”. 

 
 

CAP. II  STATISTICI   PRIVIND  CONTROALELE  ŞI  ALTE  ACTIVITĂŢI 
 
Conform datelor din Registrul electronic de evidenta al salariatilor, in judetul Vaslui exista un 
numar de 6.197 de societatii, in care isi desfasoara activitatea un numar de 62.678 salariati, la 
data de  31.12.2018. 
 
II.1 Indicatori privind activităţile în domeniul  securităţii şi sănătăţii în muncă  
  
Rezultatele activităţii de control  desfăşurate de inspectorii de muncă din I.T.M. Vaslui în anul 
2018, evaluate pe baza indicatorilor specifici pentru domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, 
sunt prezentate sintetic în tabelul următor:  

 

INDICATORI  SPECIFICI 2018 

1. Număr de unităţi controlate: 777 

2. Număr de controale efectuate: 777 

3. Fond de timp disponibil (în zile): 1555 

4. Fond de timp neutilizat 215 

5. 
 

Fond de timp utilizat (în zile): 1340 

•    controale  916 

• cercetare accidente de muncă in competenta  
I.T.M. Vaslui 

191 

•     avizare dosare de cercetare cu itm 54 

•     instruiri  17 

•     soluţionare scrisori, sesizări, reclamaţii 13 

•     lucrări de birou 147 

•     perfecţionare profesională 2 
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Situatia indicatorilor si a fondului de timp in domeniul securitatii si sanatatii in munca pe anul 
2018 este prezentata in Anexa nr.1 si Anexa nr.2. 
 
II.2. Modul de realizare a obiectivelor si indicatorilor de performanta in domeniul securitatii 
si sanatatii in munca 
 
Inspectorii de munca cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca au urmarit 
realizarea obiectivelor si indicatorilor Inspectoratului Teritorial de Munca Vaslui, stabiliti de 
Inspectia Muncii Bucuresti, astfel: 
1.Eficientizarea capacităţii de control in domeniul securitatii si sanatatii in munca; 
2.Urmărirea respectării prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 
3.Exigenţa activităţii de control in domeniul securitatii si sanatatii in munca; 
4.Calitatea întocmirii dosarelor de cercetare a accidentelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă; 
5.Eficienta activitatii inspectorilor de munca cu privire la aplicatia COLUMBO in domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă; 
6.Creşterea gradului de exigenţă a activităţii de control în domeniul supravegherea pieţei.  

  
II.2.1. Eficientizarea capacităţii de control  in domeniul securitatii si sanatatii in munca 
 
Acest obiectiv a fost monitorizat prin realizarea a minim 12 controale/luna/inspector participant 
la control. In anul 2018 indicatorul a fost realizat lunar. 
In 2018  au fost realizate 777 de controale la un numar de 4,6 inspectori de munca participanti 
la activitatea de control, reprezentand  in medie  de 14 controale/luna/inspector participant la 
control. 
 
II.2.2. Urmărirea respectării prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă 
 
Acest obiectiv a fost monitorizat prin realizarea indicatorului Nr. de masuri verificate de 
inspectorii de munca la angajatorii cu domeniul de activitate cuprins in Anexa 5 la H.G. nr. 
1425/2006, precum si la angajatorii din toate domeniile de activitate cu peste 50 de 
lucratori/nr. masuri scadente in luna de raportare, stabilite pentru aceeasi categorie de 
angajatori ca si la nr. de masuri verificate. 
La angajatorii cu domeniul de activitate cuprins in anexa 5 la H.G. nr. 1425/2006, precum si la 
angajatorii din toate domeniile de activitate cu peste 50 de lucratori, in anul 2018 inspectorii de 
munca au verificat 287 masuri din 287 masuri scadente in lunile de raportare stabilite pentru 
aceeasi categorie de angajatori, reprezentind un procent 100 %.  

  
II.2.3. Exigenţa activităţii de control in domeniul securitatii si sanatatii in munca 
 
In anul 2018, inspectorii de munca, in cazul actiunilor de control preventiv, precum si in cazul 
cercetarii accidentelor de munca au constatat un numar de 909 neconformitati, pentru care au 
dispus un numar de 911 masuri de prevenire a accidentelor de munca si a imbolnavirilor 
profesionale. 
 

 
Str. Radu Negru, nr. 274, Vaslui, Vaslui  
Tel.: +4 0235 31 90 67; fax: +4 0235 36 14 20 
e-mail: itmvaslui@itmvaslui.ro; www.itmvaslui.ro  3 
 

mailto:itmvaslui@itmvaslui.ro
http://www.itmvaslui.ro/


  

 
INSPECŢIA MUNCII  

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ VASLUI 

 

 

 

  
II.2.4. Calitatea întocmirii dosarelor de cercetare a accidentelor în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă 
 
In anul 2018 au fost transmise pentru avizare la Inspectia Muncii Bucuresti 19 dosare de 
cercetare eveniment, intocmite de inspectorii de munca din cadrul Inspectoratul Teritorial de 
Munca Vaslui. 
Au fost avizate de Inspectia Muncii Bucuresti toate cele 19 dosare de cercetare. Indicatorul a 
fost realizat 100%.  
 
II.2.5. Eficienta activitatii inspectorilor de munca cu privire la aplicatia COLUMBO in 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
 
Acest obiectiv a fost monitorizat lunar prin indicatorul Nr. de procese verbale de control in 
domeniul SSM introduse in aplicatia Columbo/Nr. total de procese verbale de control in 
domeniul SSM intocmite. In aplicatia Columbo au fost introduse toate procesele verbale de 
control in numar de 777. 
 
II.2.6. Creşterea gradului de exigenţă a activităţii de control în domeniul supravegherii 
pieţei 
 
Acest obiectiv a fost monitorizat, lunar, prin realizarea indicatorului Nr. controale efectuate in 
domeniul supravegherii pietei x 0,75 + Nr. produse controlate x 0,25.  
In anul 2018 au fost efectuate un numar de 49 controale si verificate un numar de 231 de 
produse. Indicatorul a fost realizat in fiecare luna. 
 
II.3. Autorizarea sau avizarea funcţionării agenţilor economici din punctul de vedere al 
securităţii şi sănătăţii în muncă 

 
În anul 2018, 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. 126/1995; 

• avizarii spatiilor de depozitare a munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie 
detinute de persoanele juridice conform Ordinului nr.1884/2018; 

• fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea 
bolilor, daunatorilor si buruienilor in agricultura si silvicultura, în baza O.G. nr. 4/1995, 
modificata. 
 
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. 
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Nr. total unităţi 
autorizate/avizate 

Nr. unităţi autorizate/avizate în baza unor legi speciale 

Legea nr. 
319/2006 

O.G. 
nr.4/1995 

Legea nr. 
126/1995 

Ordinul nr. 
1884/2018 

73 38 14 14 7 

 
 
II.4. Participare la intrunirile Comitetelor de Securitate si Sanatate in Munca la angajatori 
 
In anul 2018, la invitatia angajatorilor, inspectorii de munca cu atributii in domeniul securitatii 
si sanatatii in munca au participat la un numar de 14 sedinte ale Comitetelor de Securitate si 
Sanatate in Munca.  
 
II.5. Intalniri cu angajatorii, cu lucratorii desemnati pentru informare si consiliere 
 
În cursul anului 2018, inspectorii de muncă au continuat actiunile de informare si constientizare 
a tuturor celor implicati in activitatea de prevenire si protectie in domeniul securitatii si 
sanatatii in munca (angajatori, lucrători, membri ai CSSM, medici de medicina muncii, 
reprezentanti ai patronatelor si sindicatelor) privind necesitatea dezvoltării culturii de prevenire 
în acest domeniu. In acest sens au fost organizate 23 actiuni de instruire la care au participat 
309 de: angajatorii, reprezentantii acestora, cu lucratorii desemnati si alte categorii de 
personal pentru informare si consiliere.   
 
II.6. Situatia solutionarii scrisorilor, sesizarilor si reclamatiilor 

 
In anul 2018 au fost inregistrate 55 sesizari care vizeaza securitatea si sanatatea in munca a 
lucratorilor si anume: 

- neacordarea echipamentului individual de protectie; 
- lucratorii nu au fost examinati medical; 
- nerespectarea prevederilor legale in perioada cu temperaturi extreme scazute; 
- nu au fost comunicate doua evenimente in care au fost implicati lucratori; 
- conditii de munca necorespunzatoare; 
- lucratorii nu sunt instruiti in domeniul securitatii si sanatatii in munca; 
- nu este organizata activitatea de securitate si sanatate in munca. 

In urma verificarilor la fata locului  s-a raspuns in termen petentilor. 
 
II.7. Controale efectuate în baza O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile 
de muncă 
 
În anul 2018 au fost primite 70 adrese de la unităţi, prin care I.T.M. Vaslui a fost informat ca 
exista salariate care au solicitat sa li se asigure masurile privind protectia maternitatii la locurile 
de munca prevazute in OUG nr.96/2003. Au fost efectuate 70 controale de verificare a 
respectării legislaţiei privind protecţia maternităţii la locurile de muncă. 
Neconformităţile constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost: 
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- 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 cuprinde informatiile confor prevederilor legale; 
- raportul de evaluare nu a fost înaintat de angajator la I.T.M. în termen de 5 zile lucrătoare de 
la data întocmirii. 

Acţiunile de control s-au finalizat cu următoarele rezultate: 
INDICATORI 2018 

Nr. controale efectuate  70 

Nr. angajatori sancţionaţi 21 

Nr. total de sancţiuni aplicate, din care: 22 

      - nr. amenzi aplicate 0 

      - nr. avertismente aplicate 22 

Valoarea amenzilor aplicate (lei) 0 

Nr. măsuri dispuse 26 

 
 

CAP. III 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. 
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III.1. Situaţia sintetică a sancţiunilor contravenţionale aplicate pentru toate domeniile 
controlate 

 
Activitatea desfăşurată de I.T.M. Vaslui - compartiment control SSM, in anul  2018, indicatorii în 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, se prezintă astfel: 

 

 INDICATORI 2018 

1. Numărul sancţiunilor contravenţionale aplicate: 915 

1.1. Numar sanctiuni contraventionale cu avertisment 900 

1.2. Numar sanctiuni contraventionale cu amenda 15 

2. Valoarea sancţiunilor aplicate (lei): 86.500 

3. Valoarea amenzilor incasate in anul 2018(lei) 25.500 

 3. 
Numărul propunerilor de urmărire penală înaintate 
instituţiilor competente 

4 

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

7 

5. 
Numărul echipamentelor de muncă oprite din 
funcţionare 

3 

6. Numar de neconformitati constatate  909 

7. 
Numar  măsuri dispuse pentru neconformităţi 
depistate 

911 

 
Situatia indicatorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca anul 2018 este prezentata in 
Anexa nr.1 
  

Cap.IV. REZULTATELE ACTIUNILOR PLANIFICATE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN 
MUNCA 

 
Din 31 de actiuni cuprinse in Programul Cadru al Inspectiei Muncii pentru anul 2018, 14 actiuni 
vizeaza activitatea Compartimentul securitate si sanatate in munca, din care 14 au ca termen 
scadent semestrul II 2018. Deasemeni au fost propuse doua actiuni de catre I.T.M. Vaslui avand 
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in vedere specificul judetului si reducerea numarului de accidente  care sunt cuprinse in 
programul propriu. 
Modul de realizare a actiunilor cuprinse in Programul Cadru de actiuni al Inspectiei si din 
Programul propriu de activitate al Inspectoratului Teritorial de Munca Vaslui este prezentat in 
ANEXA.  

 
 

CAP.V.  STATISTICI  ALE  ACCIDENTELOR  DE  MUNCĂ  SI  BOLILOR  PROFESIONALE 
 

V.1. Situaţia accidentelor de muncă produse si  inregistrate în semestrul I  2018 
 
In anul 2018 au fost comunicate operativ  de angajatori, Inspectoratului Teritorial de Munca 
Vaslui, un numar de 74  evenimente din care : 

- 13 evenimente in urma carora au decedat 13 lucratori/participanti la procesul de 
productie; 

- 6 incidente periculoase(incendii); 
- 2 accidente care a produs incapacitate temporara de munca care si-au incheiat 

incapacitate prin incadrare intr-un grad de invaliditate; 
- 53 de evenimente care au avut drept consecinta leziuni superficiale si/sau  a antrenat 

incapacitate temporara de munca.  
În anul 2018 la I.T.M.VASLUI au fost înregistrate un număr de 18 accidente de munca care au 
produs incapacitate temporara din care unul cu invaliditate.  
 

Nr. total 
de 

accidente 

Nr. 
lucratori din 

judet la data de 
31.12.2018 

Din care : Indice de frecventa : 
Nr. zile 
incapa-
citate Mortale 

Cu incapacitate 
temporara 

de munca din care 
cu invaliditate 

Total 
accidente 

Mortale 

18 62.678 0 18/1 0,29 0,00 1.065 

 
Activitati din economia nationala unde au fost inregistrate accidente de munca in anul  2018: 
 

Activitatea/Diviziunea 

 
TOTAL 

accidente 
 

Din care: 

Mortale 
 

Cu i.t.m. din 
care cu 

invaliditate 
Cultivarea cerealelor, plantelor 
leguminoasesi a plantelor producatoare de 
seminte oleaginoase 

0111 2 0 2/0 

Prelucrarea si conservarea carnii 1011 1 0 1/1 

Prelucrarea si conservarea carnii de pasare  1012 1 0 1/0 

Fabricarea de articole de lenjerie de corp 1414 1 0 1/0 
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Activitatea/Diviziunea 

 
TOTAL 

accidente 
 

Din care: 

Mortale 
 

Cu i.t.m. din 
care cu 

invaliditate 
Fabricarea utilajelor pentru extractie si 
constructii 

2892 1 0 1/0 

Fabricare de mobile n.c.a. 3109 1 0 1/0 

Lucrari de constructii a cladirilor 
rezidentiale si nerezidentiale 

4120 1 0 1/0 

Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si 
de aer conditionat 

4322 1 0 1/0 

Comert cu ridicata nespecializat 4690 1 0 1/0 

Comert cu amanuntul in magazine 
nespecializate, cu vanzarea predominanta 
de produse alimentare, bauturi si tutun 

4711 1 0 1/0 

Activitati veterinare 7500 1 0 1/0 

Reglementarea activitatilor organismelor 
care presteaza servicii in domeniul ingrijrii 
sanatatii, invatamantului, culturii si al altor 
activitati sociale, exclusiv protectia sociala 

8412 1 0 1/0 

Invatamant  prescolar 8510 2 0 1/0 

Invatamant secundar, tehnic sau profesional 8532 1 0 1/0 

Activitati de asistenta medicala specializata 8622 2 0 2/0 

 
 

Cauze care au generat  accidentele de munca produse si inregistrate in  anul 2018: 
 

Cauzele reale ale  producerii accidentelor  de 
munca 

Nr. accidente produse 

Nerespectarea de catre lucratori a instructiunilor  
de securitate si sanatate in munca stabilite de 
angajator. 

9 

Expunerea la pericole de accidentare. 1 

Utilizarea de echipamente de munca neadaptate 
sarcinii de munca. 

4 

Neluarea masurilor de securitate pentru prevenirea 
caderilor de la inaltime. 

1 
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Cauzele reale ale  producerii accidentelor  de 
munca 

Nr. accidente produse 

Angajatorul nu a asigurat cunoasterea si 
respectarea de catre lucratori a prevederilor legale 
in domeniul securitatii si sanatatii in munca 

1 

Cauza va fi stabilita de catre institutiile ablitate 2 

 
 

Cauze care au favorizat producerea accidentelor de munca 

Angajatorul nu a asigurat cunoasterea si repectarea prevederilor legale in domeniul 
securitatii si sanatatii in munca. 
Nu a fost asigurata instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in 
munca. 

Nu au fost asigurate echipamente  adaptate sarcinii de munca. 

Caderea de la acelasi nivel prin alunecare 

Neamenajarea cailor de circulatie si acces 

Cauzele favorizante vor fi stabilite de catre institutiile abilitate 

Nerespectarea de catre lucratori a instructiunilor  de securitate si sanatate in munca 
stabilite de angajator. 

Stabilirea de sarcini pentru lucratori fara ca avea capacitatea de munca necesara. 

  
V.2. Situatia imbolnavirilor profesionale inregistrate in 2018  
 
Boală profesională - afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, 
cauzată de agenţi nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de muncă, precum şi de 
suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de muncă. 
In anul  2018  a fost inregistrata o boala profesionala. 
 

Perioada 
Nr. total 

imbolnaviri 
profesionale  

Boala profesională Noxele care au generat boala 

2018 1 
Discopatie lombara 
L5-S1, radiculopatie 

reziduala S1 stg. 

Suprasolicitae 
osteomusculoarticulare vertebro-
posturatle si bimanuale, miscari 

repetitive si/sau fortate, 
manipularea manuala de greutati. 
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CAP. VI – RELATIA I.T.M. VASLUI CU MASS-MEDIA 

 
Mass-media din judetul Vaslui  a informat in permanenta cititorii asupra principalelor actiuni 
intreprinse de I.T.M. Vaslui in domeniul securitatii si sanatatii in munca. 
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, I.T.M. 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.  
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, acesta 
s-a concretizat prin aparitia  in mass-media a 53 de articole. 
Exemple de articole aparute in mass-media locala: ”Inspectorii ITM au descins pe santiere”, 
„Concurs scolar pe teme de securitate si sanatate in munca”, „Ancheta a Inspectiei Muncii in 
cazul barbatului omorat de un copac in padure”, „Sedinta Colegiului prefectural: Cadastrul si 
Munca, pe ordinea de zi”, „Cinci vasluieni au murit, si alti 39 nu au mai putut munci, in urma 
accidentelor de munca!”, „Controale in santierele de constructii” , „Canicula aduce inspectorii 
de munca in control”, „ITM Vaslui avertizeaza firmele vasluiene: Respectati legislatia, pe timp 
de canicula!”, „Controale ale inspectorilor de munca pe santierele judetului”, „Jale pe 
santierele din judet”, „Pericole mortale pe santierele din judet”, „Amenzi de zeci de mii de lei 
angajatorilor certati cu legea”, „Vaslui: Spalatoriile auto verificate de inspectorii ITM”, 
„Mecanicii si spalatoriile auto luate la verificat de inspectorii de munca”, „Saptamana 
europeana de securitate si sanatate in munca”, „A curs cu amenzi. Inspectorii   ITM Vaslui au 
controlat  agentii economici”etc.  
      

 
 

Inspector sef,      P.Inspector sef adj. SSM, 
      Gheorghe CHIRVASE              Costel HARJA    
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