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ÎNREGISTRATE ÎN ANUL 2018 

 

 

 

I.Situaţia accidentelor de muncă produse în anul 2018 

Pe parcursul anului 2018,  la Inspect orat ul Teritorial de Muncă Buzău au fost  înregist rat e 

56 de accidente de muncă cu 61 de accidentați, din care 59 cu incapacit at e t emporară 

de muncă, 1 cu inval iditate gr. III și 1 mortal. Au fost  înregist rat e 2 accident e colect ive 

(1 de circulație și  1 de t raseu) soldat e cu accident area a 7 persoane,  t oat e cu 

incapacit at e temporară de muncă. Primul dint re ele s-a produs pe DN2 E85,  la 

aproximat iv 5 km de int rarea în municipiul Buzău, dinspre Rm. Sărat, unde un autoturism 

în care se af lau 4 angaj at e ale unor f irme de arhivare document e a fost  implicat  înt r-un 

accident  rut ier.  Al doi lea accident  colect iv s-a pet recut  pe DN 2C,  în apropierea 

localității Pogoanele, unde un tractor, care a ieșit de pe un drum lateral, a lovit un 

microbuz care t ransport a persoane de la locul de muncă spre domiciliu. 

Comparat iv cu anul ant erior s-a constatat o scădere a numărului de accidente dar 

menținerea aproximativ la același nivel a numărului persoanelor accidentate (consecința 

celor 2 accident e colect ive),  de asemenea scăderea numărului de accidente mortale. 
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Nr.  
crt.  

Specificaţie AN 
2017 

AN 
2018 

1.  Număr accidente de muncă 63 56 
              din care… cu incapacitate temporară de muncă 54 59 
                              inval idit at e gr. III  0 1 
                              mort ale 9 1 
                              colect ive 1 2 
2.  Număr accidentaţi  63 61 

 

 

 

NUMĂR ACCIDENTE DE MUNCĂ / ACCIDENTAȚI 

 

 

 



 

St r.  Aleea Sport uri lor,  Bloc 1B,  Buzau  
Tel. :  +4 0238 713 047;  Fax:  +4 0238426939 
E-mail:i tmbuzau@itmbuzau. ro 
www. itmbuzau. ro |  www.romania2019.eu 
 
Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor 
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Direct ivei 95/ 46/ CE 
(Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document  sunt  
confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l  
primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului 
 

INSPECŢIA MUNCII 

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BUZĂU 

 
 

a) Din punct  de vedere al  cauzelor  care au condus la producerea accident elor ,  s-au 

înregist rat :  

- 12 accident e din cauza efectuării necorespunzatoare de comenzi și  manevre;  
- 8 accident e din cauze dependent e de execut ant  – nespecif icat e;   
- 6 accident e din cauza neefectuării la timp de operatii indispensabile securității muncii;  
- 4 accidente din cauza neutilizării mijloacelor de protecţie din dotare; 
- 3 accident e din cauza expunerii în afara sarcinilor de muncă prin deplasare/staţionare 
în zone cu pericol;  
- 3 accidente din cauza căderii de la înălțime prin dezechilibrare; 
- 2 accidente din cauza efectuării necorespunzătoare de poziţionări, consolidări, fixări; 
- 2 accident e din cauza t olerării abaterilor de la disciplina tehnologică; 
- 2 accident e din cauza căderii de la înălțime cu cădere în gol; 
- 1 accident  din cauza căderii de la înălţime prin alunecare;  
- 1 accident  din cauza căderii de la acelaşi nivel prin dezechilibrare; 
- 1 accident din cauza căderii de la acelaşi nivel prin alunecare; 
- 1 accident din cauza căderii de la celaşi nivel prin împiedicare; 
- 1 accident  din cauza erorii în prestabilirea operaţiilor de muncă;  
– 1 accident  din cauza efectuării, în afara sarcinilor de muncă a pornirii de mijloace de 
transport, instalaţii, maşini / utilaje;  
- 1 accident  din cauza deplasării sub efectul gravitaţiei prin surpare;  
- 1 accident  din cauza mişcărilor funcţionale şi disfuncţionale, devieri de la traiectoriile 
normale (ex: ale pieselor în mişcare,  ale mij loacelor de t ransport );  
- 1 accident  din cauza mişcărilor funcţionale şi disfuncţionale, balans;  
- 1 accident  din cauza mişcărilor funcţionale şi disfuncţionale, şocuri excesive la pornire 
sau oprire;  
- 1 accident  din cauza neasigurării corelării şi/sau coordonării unor operaţii de muncă 
desfăşurate în cadrul unor lucrări complexe;  
- 3 accident e din alt e cauze;  
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Nr.  
crt.  

Specificaţie AN 
2017 

AN 
2018 

1.  Din punct  de vedere al cauzelor care au condus la producerea 
accident elor:  

  

 - efect uare necorespunzătoare de comenzi și  manevre 16 12 
 - dependent e de execut ant  15 8 
 - neefectuare la timp de operații indispensabile securități i  

muncii 
5 6 

 - căderi de la același  nivel prin alunecare 3 1 
 - alt e cauze 24 29 

 

CAUZE CE AU CONDUS LA PRODUCEREA ACCIDENTELOR 
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b) Din punct  de vedere al  domeniului de activitate economică în care au f ost  

înregist rat e,  accident ele se împar t  ast f el :  

– industria metalurgică – 6 accident e;  
– colectarea, tratarea și eliminarea deșeuri lor – 6 accident e;  
– industria construcți i lor met al ice - 5 accident e;  
– fabricarea produselor t ext i le – 5 accident e;  
– activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și alte activități culturale – 4 accident e;  
– fabricarea substanţelor şi produselor chimice – 3 accident e;  
– lucrări de geniu civil – 3 accident e;  
- industria alimentară – 3 accident e;  
– transporturi terestre și transporturi prin conduct e – 3 accident e;  
-  administraţie publică şi apărare – 3 accident e;  
– cod CAEN – 86 – activităţi referitoare la sănătatea umană – 2 accident e;  
– fabricarea produselor din cauciuc și  mase plast ice – 2 accident e;  
– fabricarea alt or mij loace de t ransport  – 2 accident e;  
– capt area,  t rat area şi distribuţia apei – 2 accident e;  
– agricultură, vânătoare și  servici i  anexe – 1 accident ;  
– fabricarea articolelor de îmbrăcăminte - 1 accident ;  
– prelucrarea lemnului – 1 accident ;  
– fabricarea alt or produse din minerale nemet al ice – 1 accident ;  
– lucrări speciale de construcții – 1 accident ;  
– comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a 
mot ociclet elor – 1 accident ;  
- comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și   mot ociclet e – 1 accident ;  
– depozitare și activități auxiliare pentru transporturi – 1 accident ;  
– activitați de difuzare și transmitere de programe  – 1 accident ;  
– tranzacții imobiliare  – 1 accident ;  
– alte activități profesionale, științifice și t ehnice – 1 accident ;  
– învăţământ – 1 accident ;  
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Nr.  
crt.  

Specificaţie AN 
2017 

AN 
2018 

1.  Din punct  de vedere al domeniului de activitate economică în 
care au fost  înregist rat e accident ele 

  

 - industria metalurgică (t urnarea met alelor) – CAEN 24  0 6 
 - colect area, tratarea și eliminarea deșeuri lor – CAEN 38 8 6 
 - industria construcți i lor met al ice - CAEN 25 6 5 
 - construcții de clădiri  – CAEN 41 7 0 
 - fabricarea produselor t ext i le – CAEN 13 2 5 
 - alt e domenii  de act ivi t at e 40 39 

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE ECONOMIC ÎN CARE A FOST ÎNREGISTRAT ACCIDENTUL 
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II. Situaţia cazurilor de boli profesionale, declarate în anul  2018 

Boli le profesionale confirmate de Direcţia de Sănătate Publică Buzău sunt :  
- 6 cazuri de azbestoză, datorate pulberilor minerale – f ibre de azbest ,  la SC Fermit  S.A. ;  
- 2 cazuri de silicoză, datorat pulberilor de dioxid de siliciu, la Aromet SA și Fontcom 
SRL;  
- 1 caz de bronșită cronică profesională, datorat iritanților respiratorii (tricloretilena), la 
SC Fermit  S.A.  
 
Nr.  
crt.  

Specificaţie AN 
2017 

AN 
2018 

1.  Număr cazuri de boli profesionale declarate 14 9 
 - cazuri de azbestoză  4 6 
 - cazuri de silicoză 1 2 
 - cazuri de bronșită cronică profesională 1 1 

 

NUMĂR CAZURI BOLI PROFESIONALE 
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