INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ IAŞI

COMUNICAT DE PRESĂ
Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași desfășoară Acțiunea nr. 16 pe anul 2017, din
Planul de Acțiuni al Inspecței Muncii pe 2017, privind
VERIFICAREA MĂSURILOR STABILITE PRIN PROCESELE VERBALE DE CERCETARE A
EVENIMENTELOR
Schimbările de ordin economic și organizatoric care au avut loc România în ultimii ani au
avut implicații sociale profunde asupra forței de muncă, producând anumite îngrijorări în
ceea ce privește asigurarea securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă.
Principalii factori de ordin social care produc îngrijorare și afectează lucrătorii din
România sunt:
• preocuparea permanentă asupra păstrării locului de muncă;
• scăderea numărului de lucrători specializați concomitent cu suplimentarea sarcinilor
de serviciu pentru cei rămași în activitate;
• creșterea exigenței tehnologice în urma apariției de noi echipamente și tehnologii;
• îmbătrânirea forței de muncă;
• schimbări produse în dinamica accidentelor de muncă.
Pentru perioada 2012-2015, din statistica accidentaților în muncă înregistrați în baza de
date a Inspecției Muncii rezultă datele prezentate în tabelul de mai jos:
Anul

Număr total
salariați

2015
2014
2013
2012

4.838.947
4.780.899
4.791.111
4.795.455

Număr total
accidente de
muncă
4597
4255
4312
4220

Număr accidente
de muncă
mortale
232
313
321
333

Indice de
frecvență
0.95
0.89
0.90
0.88

0,96
0,94
0,92
0,9
0,88
0,86
0,84
2012

2013

2014

2015

Fig.1 Evoluția indicelui de frecvență a accidentaților în muncă din România
în perioada 2012 - 2015
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Din graficul prezentat mai sus, în perioada 2012 – 2015 se observă o tendință crescătoare a
indicilor de frecvență pentru accidentații în muncă din România.
Tendința de creștere a indicelui de frecvență a accidentaților în muncă înregistrați în
România în ultima perioadă a fost factorul determinant în luarea deciziei de a declanșa
acțiunea de monitorizare şi verificare a modului în care unitățile ce au înregistrat
accidente de muncă realizează măsurile stabilite cu ocazia cercetării evenimentelor,
măsuri care să ducă la prevenirea altor evenimente similare și care să întărească nivelul
securităţii şi sănătăţii în muncă din unitate.
Obiectivele acţiunii sunt:
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.
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
accidentogen.

practici

privind

eliminarea

/

diminuarea

fenomenului

Această acţiune, pe lângă etapa de conştientizare a angajatorilor, constă şi în verificarea
prin activităţi de control la angajatori a modului de realizare a măsurilor dispuse prin
procesele verbale întocmite cu ocazia cercetării evenimentelor, atât de către comisiile
numite de angajator, cât şi de către inspectorii de muncă. Această etapă se va desfășura
în perioada iunie - noiembrie 2017.
Controlul angajatorilor se va face în baza unor tematici de control, care nu vor cuprinde
numai aspecte legate de modul de verificare a măsurilor stabilite prin procesul verbal de
cercetare, ci vor cuprinde și alte aspecte specifice profilului economic al întreprinderii
vizate de control.
În cadrul acţiunii de control, se va verifica modul în care se respectă prevederile
următoarelor acte normative în vigoare din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
• Legea securităţii si sănătăţii în muncă nr. 319/2006;
• H.G. nr. 1425 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, modificată şi
completată;
• H.G. nr. 1091 / 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de
muncă ;
• H.G. nr. 971 / 2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau
de sănătate la locul de muncă ;
• H.G. nr. 1048 / 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de
muncă ;
• H.G. nr. 1146 / 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
• H.G. nr. 493 / 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la
expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot;
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•

H.G. nr. 1876 / 2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la
expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibrații;
• H.G. nr. 1051 / 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de
afecţiuni dorso - lombare;
• H.G. nr. 1136 / 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la
expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice;
• H.G. nr. 600 / 2007 privind protecţia tinerilor la locul de muncă;
• H.G. nr. 355 / 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, modificată şi
completată.
Alte acte normative în domeniul securității și sănătății în muncă în baza cărora au fost
stabilite încălcări în procesele verbale de cercetare.
Conform obiectivului de mediatizare, Inspectorat Teritorial de Muncă Iaşi va face publice
rezultatele obţinute în urma controalelor, precum şi date privind principalele deficienţe
constatate şi exemple de bune practici, atât pe site-ul inspectoratului cât și prin
comunicate de presă. În măsura în care este posibil, în luna decembrie 2017 se vor face
întâlniri tripartite în care vor fi prezentate rezultatele campaniei.

Iaşi, 3 mai 2017

Andrei George ALBULESCU

George Daniel TANASIEVICI

Inspector şef
Securitate şi Sănătate în Muncă

Purtător de cuvânt
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