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INFORMARE 

CU PRIVIRE LA ACTIVIATATEA DE ÎNDRUMARE, CONSILIERE ŞI CONTROLUL 

AGAJATORILOR PRIVIND RESPECTAREA PREVEDERILOR LEGALE ÎN SCOPUL ASIGURĂRII 

SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ A LUCRĂTORILOR 

 

 

Securitatea și sănătatea în muncă, reprezintă un factor esențial în vederea desfășurării 

tuturor activităților profesionale în parametri optimi și legali. Am putea spune că 

securitatea și sănătatea în muncă reprezintă ansamblul activităților instituționalizate ce 

au ca principale scopuri: asigurarea unor condiții prielnice de muncă și de desfășurare a 

procesului productiv, apărarea vieții și a integrității persoanelor din punct de vedere 

fizic și psihic, a tuturor persoanelor participante în toate domeniile muncii. 

Menținerea unei bune stări de sănătate a lucrătorilor are un impact pozitiv, direct și 

măsurabil asupra productivității și contribuie la îmbunătățirea sustenabilității sistemelor 

de securitate socială. 

Prevenirea accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale grave și promovarea 

sănătății angajaților pe parcursul întregii vieți profesionale, începând chiar cu primul loc 

de muncă, este vitală pentru a permite o perioadă de activitate cât mai lungă. 

Având în vedere cele menţionate mai sus, Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău, prin 

compartimentul control securitate şi sănătate în muncă, a desfăşurat şi pe parcursul 

anului 2022 acţiuni de îndrumare, consiliere şi control privind respectarea prevederilor 

legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.  

În acest sens au fost organizate întâlniri cu angajatorii sau reprezentanţii acestora în 

care au fost prezentate obiectivele şi modul de desfăşurare a acţiunilor cuprinse în  

Programul de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă Buzău pentru anul 2022, au 

fost prezentate modificările legislative intervenite în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă şi s-a răspuns tuturor problemelor ridicate de cei prezenţi.  

Deasemeni toate materialelele cu caracter informativ au fost postate pe pagina de 

internet a Inspectoratului Teritorial de Muncă Buzău. 

În  anul 2022 activitatea de control a avut în vedere realizarea obiectivelor din 

Programul Cadru de Acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă Buzău pentru anul 

2022 precum şi a Campaniilor de control dispuse de Inspecţia Muncii în cursul anului. 

Astfel în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost efectuate 853 de controale 

care au vizat un număr de 847 de angajatori. Urmare controalelor au fost constatate 346 

de neconformităţi în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei în domeniu pentru care s-au 

dispus tot atâtea măsuri, cu termene precise de întrare în legalitate. Pentru 

neconformităţile constatate au fost aplicate sancţiuni contravenţionale constând în 

avertismente şi 39 de amenzi care au însumat 196 000 lei. 
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În aceeaşi perioadă Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău a autorizat şi avizat 

funcţionarea agenţilor economici, după cum urmează :  

- 22 autorizatii conform L319/2006 cu modificarile si completarile ulterioare – privind  

autorizarea din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă ; 

- 10 avize, conform prevederilor OG nr.4/1995 – privind fabricarea, comercializarea şi 

utilizarea produselor de uz fitosanitar; 

- 7 autorizaţii şi 31 vize anuale în baza art. 8 din Legea 126/1995 – privind utilizarea şi 

comercializarae articolelor pirotehnice; 

- 1 viză anuală în baza art. 9 din Legea 126/1995 – pentru depozitarea de materii 

explozive; 

- 4 avize în baza Ordinului 1884/2018 – prind autorizarea spaţiilor pentru depozitarea 

muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie. 

În cursul anului 2022 Compartimentul securitate şi sănătate în muncă  a soluţionat 27 de 

petiţii, pentru care s-a comunicat în termenul legal răspunsul.  

Aspectele sesizate au făcut referire la: 

- condiţii de muncă neadecvate;  

- neasigurarea de echipament individual de protecţie; 

- neefectuarea instruirii corespunzătoare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;  

- neefectuarea examenului medical la angajare şi periodic; 

- utilizarea de echipamente de muncă neconforme; 

- neasigurarea condiţiilor de muncă. 

Deasemeni Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău a cercetat un număr de 23 de 

evenimente în care au fost implicaţi lucrători şi a avizat 85 de dosare de cercetare a 

evenimentelor întocmite de angajatori. Asfel, în anul 2022, la Inspectoratul Teritorial de 

Munca Buzau au fost inregistrate 65 de accidente de muncă cu 66 de accidentaţi, din 

care 58 cu incapacitate temporară de muncă și 8 accidentaţi mortal.  

Din punct de vedere al cauzelor care au condus la producerea accidentelor, cele mai 

multe s-au produs datorită efectuării  necorespunzatoare de comenzi si manevre, 

efectuarii necorespunzătoare de poziţionări, consolidări, fixări sau expunerii în afara 

sarcinilor de muncă prin deplasare/staţionare în zone cu pericol. 

Din punct de vedere al domeniului de activitate economică în care au fost înregistrate,  

cele mai multe accidentele au avut loc în industria alimentară, în activitatea de 

colectare, tratare şi eliminare a deşeurilor, industria constructiilor metalice şi activităţi 

referitoare la sănătatea umană. 

 

 

Inspector șef 

Cecilia Manolescu 

 

 


