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DOMENIUL SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ



Activitatea Inspectoratului  Teritorial  de Muncă Ialomiţa în domeniul  securitate  şi
sănătate în muncă , a avut la bază Programul propriu de acţiuni derivat din Programul
Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2015, adaptat activităţilor economice
din judeţ.

Compartimentul  securitate  şi  sănătate în muncă şi-a desfăşurat  activitatea cu  9
inspectori , iar compartimentul îndrumare angajatori cu 1 inspector.

Indicatori privind activităţile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

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

FOND DE TIMP IN DOMENIUL SSM PENTRU   2015* Total 
zile

1 »  Fond de timp (în zile) disponibil  (= Nr inspectori de muncă ssm x nr. zile lucratoare din luna): 2278
2 »  Fond de timp (în zile) neutilizat **, total, din care:   307
3     • Număr zile concediu de odihnă : 223
4     • Număr zile concediu medical : 84
5     • Număr zile concediu fără plată : 0
6 » Fond de timp (în zile) in domeniul SSM **, total,  din care: 1971
7 ■ nr zile utilizate pentru control total din care: 1548
8     • controale programate 1293
9     • controale pentru verificare masuri) 189

10     • controale în vederea autorizării(L126, L319);determinari de noxe;sesizari 66
11 ■ nr zile utilizate pentru lucrări de birou total din care: 423
12    • nr zile utilizate pentru cercetare evenimente si avizare dosare de cercetare cu itm 119
13    • nr zile utilizate pentru instruiri in domeniul SSM  41
14    • nr zile utilizate pentru lucrări de birou in domeniul SSM   din care ****: 259
15          •• soluţionare scrisori, sesizări, reclamaţii 38
16          •• prestări servicii, în condiţiile legii 0
17          •• alte lucrări de birou 190
18          •• perfecţionare profesională 35

Nr. Denumirea indicatorului social de performanta 2015
1 Număr de unităţi controlate: 1037
2 Număr de controale efectuate: 1051
3 Numărul accidentaţilor in munca înregistraţi, astfel:

Număr accidentaţi, din care: 20
mortal 0
cu Incapacitate Temporara de Munca (ITM) 20
cu urmări de invaliditate la încheierea ITM (INV) 0
Accidente colective/ număr victime/ accidentaţi mortal 1/4/0

4 Numărul sancţiunilor contravenţionale aplicate din care: 1703

 amenzi contravenţionale 77
- Valoarea sancţiunilor aplicate (RON): 291500

  avertismente 1625
5 Nr. de propuneri de urmărire penala înaintate instituţiilor 

competente
0

6 Numărul de unităţi a căror activitate a fost sistată 3
7 Numărul de instalaţii a căror activitate a fost sistată 14

STATISTICI  PRIVIND  CONTROALELE  ŞI  ALTE ACTIVITĂŢI 



Modalitatea  de îndeplinire a indicatorilor de performanţă specifici  compartimentului securitate şi sănătate în muncă în anul
2015
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1
14,2

4 6,6 94 5 0 0 1,00 1 0,7 2 3 4 0 0 0 5 5 9,8 3 30 5 4

2
12,4

6 6,9 86 5 9 11 0,82 5 1 3 3 5 0 0 0 5 5 9 4 24 5 5

3
11,4

1 7,1 81 5 22 23 0,96 5 1 7 7 5 0 0 0 5 5 10 4 29 5 5

4
11,5

2 7,9 91 5 35 35 1,00 5 1 3 3 5 0 0 0 5 5 8,5 3 25 5 5

5
12,8

6 7,7 99 5 21 22 0,95 5 1 5 5 5 0 0 0 5 5 7,8 3 22 5 5

6
12,5

4 7,1 89 5 26 26 1,00 5 1 4 4 5 0 0 0 5 5 7,8 2 25 5 5

7
12,2

4 6,7 82 5 65 65 1,00 5
0,7
3 8 11 5 0 0 0 5 5 7 2 22 5 5

8
11,1

1 7,2 80 5 73 72 1,01 5
0,7
5 6 8 5 0 0 0 5 5 8,5 3 25 5 5

9
14,0

8 7,1 100 5 61 61 1,00 5 1 3 3 5 0 0 0 5 5 7 3 19 5 5



10
13,2

9 7 93 5 11 11 1,00 5
0,9
3 13 14 5 0 0 0 5 5 7,3 2 23 5 5

11
11,6

4 6,7 78 5 26 32 0,81 5 1 9 9 5 0 0 0 5 5 7 2 22 5 5

12
10,5

6 7,2 76 5 44 47 0,94 5
0,7
5 3 4 5 0 0 0 5 5 9,3 3 28 5 5

TOTA
L 12,3 7,1 87,4 5

393,
0

405,
0 0,97 5 0,9

66,
0

74,
0

4,
9 0 0 0 5 5 8,3 34 294 5 4,9



Rezolvarea   eficientă  şi  in  termenul  legal  a  sesizărilor  primite  de  la
angajaţi, angajatori,  privind nerespectarea legislaţiei în domeniul securităţii
şi sănătăţii în muncă.

În  perioada de raportare  au fost  primite  15 sesizări care  au făcut referire la
probleme de securitate şi  sănătate în muncă , pentru soluţionare consumându-se  38
zile .

Toate au fost verificate şi s-au informat petenţii în termenul legal.

SANCŢIUNI APLICATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ

În cadrul acţiunilor de control, pentru cele  1712 neconformităţi  constatate de la
prevederile legale, s-au dispus 1730 măsuri din care 1677 au avut termen scadent în
anul 2015, realizându-se  1505 (89,74 % ). 

S-au aplicat 1703 sancţiuni contravenţionale la 778 angajatori din care 77 amenzi
contravenţionale în cuantum de  291500  lei  şi  1625  avertismente conform O.G. nr.
2/2001 .

Din cele 77 amenzi contravenţionale au fost achitate 65 în cuantum 103.500
de lei. 

Din totalul de amenzi aplicate 66 amenzi au fost aplicate în acţiunile de control şi
11 în urma cercetării evenimentelor.

I.  CAMPANII EUROPENE

 Campanie  europeană  coordonată  de  Comitetul  Înalţilor
Responsabili  cu  Inspecţia  Muncii  (en.:  SLIC)  privind  prevenirea
alunecărilor şi căderilor la acelaşi nivel.

Acţiunea  s-a  desfăşurat  conform  metodologiei  transmise  de  Inspecţia
Muncii .

 Organizarea  şi  desfăşurarea  Săptămânii  Europene  de
Securitate şi Sănătate în Muncă sub egida Agenţiei Europene pentru
Securitate şi Sănătate în Muncă – „Stresul sub control”.

În  perioada  premergătoare  organizării  săptămânii  europene  au  fost
derulate acţiuni de informare a agenţilor economici atât în cadrul acţiunilor de
control cât şi în mass-media  locală dar şi cu prilejul întâlnirilor realizate.

I.T.M. IALOMIŢA a participat cu 2 lucrări prezentate de inspectorii de muncă
din cadrul compartimentului SSM  în cadrul simpozionului zonal organizat de ITM
ILFOV şi Inspecţia Muncii în perioada 26-28.10.2015.

În  data  de  30   octombrie  Inspectoratul  Teritorial  de  Muncă  Ialomiţa  a
organizat un  simpozion cu tema – „Împreună pentru prevenirea riscurilor”
„Stresul sub control”. Sintetic  raportul se prezintă astfel:

REZULTATELE  ACŢIUNILOR  PLANIFICATE

SANCŢIUNI  APLICATE



ACTIVITĂŢI NR OBSERVAŢII
1. Nr. de instruiri/consultanţă/ 

mese rotunde organizate
2 La întâlnirile organizate de către inspectorii de muncă din 

cadrul ITM Ialomiţa au fost prezentate şi materiale privind 
stresul la locul de muncă

2. Simpozioane/conferinţe 
organizate pe plan local

1 Simpozion organizat în data de 30.10.2015

3. Întreprinderi în cadrul cărora 
s-a efectuat evaluarea 
riscurilor în urma prezentării 
materialelor acestei campanii

4

4. Concursuri 0
5. Total participanţi la instruiri 

/consultanţă/mese rotunde  
din care:

36

5.1. - angajatori/reprezentanţi ai 
angajatorilor

22

5.2 - lucrători cu atribuţii în 
domeniul SSM

9

5.3 - reprezentanţi ai lucrătorilor 5
5.4 - alţi participanţi 0
6. Nr. conferinţe de presă 

organizate
1

7. Menţiuni în presa scrisă 1
8. Intervenţii la posturile locale 

de radio
0

9. Apariţii la posturile TV 0
10. Materiale altele decât cele 

puse la dispoziţie de Punctul 
Focal România

8 - Lucrările prezentate cu ocazia simpozionului organizat de
ITM Ialomiţa 

11. Altele - -

II.  CAMPANII NAŢIONALE

 Campanie  naţională  privind  implementarea  proiectului  :
„Valenţe culturale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”

În semestrul I 2015 s-a desfăşurat campania naţională  „Valenţele culturale
ale securităţii şi sănătăţii în muncă” pentru formarea unei culturi de prevenire în
rândul tinerilor din licee şi şcoli profesionale” .

În luna februarie a fost contactat Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa şi a
fost prezentat proiectul, au fost stabilite şcolile participante la acest proiect şi a
fost încheiat un protocol de colaborare între ITM Ialomiţa şi IŞJ Ialomiţa.

Conform protocolului, au fost contactaţi reprezentanţii a 12 şcoli, cu care, în
data  de  02.03.2015,  s-a  organizat  la  Liceul  Pedagogic  Matei  Basarab  din
Slobozia, o întâlnire în care a fost prezentat proiectul participanţilor şi au fost
stabilite  modalităţile  de  colaborare  între  inspectorii  de  muncă  nominalizaţi  şi
cadrele didactice coordonatoare.

În perioada februarie – martie 2015, profesorii coordonatori au desfăşurat
cursuri conform programelor de învăţământ din cadrul campaniei, iar inspectorii
de muncă nominalizaţi la nivelul ITM Ialomiţa, au organizat vizite de lucru la licee
din  judeţ  (  Fierbinţi,  Feteşti,  Urziceni)  având  ca  obiectiv  consolidarea
cunoştinţelor acumulate de elevi.

În data de 07.04.2015 s-a desfăşurat concursul „Ştiu şi aplic” organizat la
Biblioteca Judeţeană Ştefan Bănulescu din Slobozia, la care au participat 36 de
elevi (18 echipe formate din câte 2 elevi), coordonaţi de 12 cadre didactice de la
9 licee tehnologice din judeţ. 

La terminarea concursului au fost decernate diplome pentru locurile I, II, II,
diplome de merit şi diplome de participare pentru toţi participanţii.



Echipele  câştigătoare  (  2  echipe  de  la  Liceul  Tehnologic  de  Industrie
Alimentară Feteşti  şi o echipă de la Liceul Tehnologic Al.  I.  Cuza Slobozia) au
participat la concursul naţional organizat la Colegiul Tehnic Gh. Asachi Iaşi,  în
perioada 15 – 17 mai 2015.

 Campanie naţională  de verificare  a respectării  prevederilor
legale  privind  securitatea  şi  sănătatea  în  muncă  la  desfăşurarea
activităţilor cu articole pirotehnice

La nivelul judeţului Ialomiţa au fost autorizaţi  5 agenţi economici pentru a
desfăşura activităţi cu articole pirotehnice (comercializare , manipulare ) din care
2 au primit viză anuală .

 Pe teritoriul judeţului nu exista depozite permanente cu articole pirotehnice .
Activităţile  cu  articole  pirotehnice  au  început  efectiv  cu  data  de  24.12.2015
pentru 2 agenţi economici şi cu 29.12.2015 pentru ceilalţi 3  agenţi economici.

 În intervalul 28-31.12.2015 , 2 echipe formate din câte 2 inspectori de muncă
din  cadrul  compartimentului  control  ssm  au  desfăşurat  acţiuni  comune  cu
lucrătorii  din cadrul IPJ  IALOMIŢA  serviciul  AESP  şi ai Jandarmeriei si au fost
controlaţi  agenţi  economici  care  desfăşurau  activităţi  comerciale  pe  raza
judeţului. In urma controalelor lucrătorii din cadrul IPJ Ialomita - serviciul AESP au
întocmit  dosare  penale  pentru  12  persoane  fizice  si  juridice  care  desfăşurau
activităţi cu articole pirotehnice. 

In data de 30.12.2015  lucrătorii  din cadrul IPJ Ialomita - serviciul AESP au
retras autorizaţiile şi avizele privind depozitarea articolelor pirotehnice la 4 din
agenţii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi cu articole pirotehnice iar în
data  de  31.12.2015  la  al  5  -  lea,   pentru  nerespectarea  prevederilor  legale
întrucât a comercializat articole pirotehnice dintr-o categorie superioară faţă de
cea pentru care a fost autorizată , precum şi în alte locuri decât cele autorizate . 

Astfel  începând  cu  datele  respective  prin  sistarea  activităţilor  de
comercializarea  articolelor  pirotehnice  nu  a  mai  fost  posibila  efectuarea  de
controale la aceştia. 

CAMPANIE  NAŢIONALĂ   ÎN  DOMENIUL  SUPRAVEGHERII  PIEŢEI
PRODUSELOR

 Campanie  naţională  de  supravegherea  pieţei  produselor
industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform
programului sectorial pentru anul 2015, coordonat de către Comisia
Europeană.

În cadrul campaniei  au fost efectuate  34 controale  la  comercianţi
de  produse  industriale  şi  verificate   294  produse  .A  fost  constatată  o
neconformitate pentru care s-a aplicat avertisment verbal.

 ACŢIUNI ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
  

 Acţiune privind verificarea modului de respectare a cerinţelor
minime de  securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul
construcţiilor.

Obiectivele acestei acţiuni au fost  :



 Creşterea gradului de conştientizare al angajatorilor si al lucrătorilor
din domeniul construcţiilor in ceea ce priveşte respectarea prevederilor
legale referitoare la securitatea si sănătatea in munca.
 Diminuarea consecinţelor sociale si economice negative care deriva
din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii din domeniul
construcţiilor
 Verificarea  respectării  de  către  angajatori  a  cerinţelor  legale  in
domeniul  securităţii  si  sănătăţii  in  munca  pe  şantierele  temporare  si
mobile la lucrările de săpături si la lucrările de termoizolaţii.

        In luna martie 2015 au fost organizate  3 întâlniri  cu angajatori,
lucrători desemnaţi si reprezentanţi ai serviciilor externe abilitate in 3 locaţii  :
Slobozia, Urziceni si Feteşti  cu 42 de participanţi de la 33 de unităţi.  Au fost
prezentate materiale de informare si  conştientizare a angajatorilor  in ceea ce
priveşte respectarea prevederilor  legale referitoare la securitatea si sănătatea in
munca pe şantiere.

          In perioada aprilie – iunie 2015 in judeţul Ialomita au fost efectuate
vizite de inspecţie  în şantiere şi au fost controlate un număr de 16 societăţi ce
prestează activităţi  de construcţii  cu un număr total  de 544 lucrători.  Au fost
constatate 42 neconformităţi pentru care au fost dispuse măsuri şi s-au aplicat
42 sancţiuni, din care 5 amenzi in valoare totala de 19 500 lei. 

 In  perioada  28,  29.04.2015  pe  şantierele  din   judeţul  Ialomita  a  fost
desfăşurată o campanie  împreună cu corpul de control pe relaţii de muncă. Au
fost controlaţi  5 agenţi  economici  ce desfăşurau lucrări   de construcţii  cu un
număr total de 53 lucrători. Pentru neconformităţile constatate au fost aplicate 8
sancţiuni, din care 1 amenda in cuantum de 3 500 lei.

Neconformităţile constatate fac referire la:
► modul in care sunt controlate schelele de către o persoana competenta,

înainte  de  utilizarea  lor,  la  intervale  periodice,  după  o  perioada  de
neutilizare sau împrejurări care pot afecta rezistenta sau stabilitatea;

► modul in care sunt utilizate si protejate platformele de lucru, pasarelele si
scările schelelor;

► modul  in  care  schelele  mobile  sunt  asigurate  împotriva  deplasărilor
involuntare;

► modul  in  care  sunt  identificate  si  evidenţiate  zonele  cu  risc  ridicat  si
specific

► modul in care este realizata  si consemnata instruirea lucrătorilor
► modul  in  care  sunt  asigurate  masurile  de  prevenire  a  riscurilor  de

îngropare prin surparea terenului
 In perioada aprilie – noiembrie 2015 in judeţul Ialomita au fost efectuate

vizite de inspecţie  in şantiere si au fost controlate un număr de 34 societăţi ce
prestează activităţi de construcţii cu un număr total de 945 lucrători. 

Au fost aplicate 89 sancţiuni, din care 14 amenzi in valoare totala de 52 500
lei. 

Neconformităţile constatate se refera la:
► modul in care sunt controlate schelele de către o persoana competenta,

înainte  de  utilizarea  lor,  la  intervale  periodice,  după  o  perioada  de
neutilizare sau împrejurări care pot afecta rezistenta sau stabilitatea

► modul in care sunt utilizate si protejate platformele de lucru, pasarelele
si scările schelelor

► modul  in  care  schelele  mobile  sunt  asigurate  împotriva  deplasărilor
involuntare

► modul in care sunt identificate si  evidenţiate zonele cu risc ridicat si
specific



                
 Acţiune  privind  verificarea  respectării  prevederilor  legale

referitoare  la  expunerea  lucrătorilor  la  agenţi  chimici  la  locul  de
muncă,  ţinând  cont  de  modificările  legislative  în  domeniu
(Regulamentul REACH şi CLP).

În trimestrul al II-lea un inspector de muncă a participat la instruirea organizată
de  Inspecţia  Muncii,  conform  metodologiei  şi  ulterior  s-a  efectuat  informarea
factorilor  interesaţi  despre  modificările  legislative  în  domeniul  substanţelor
chimice  şi  s-a  distribuit  modelul  electronic  de  pliant  pentru  informarea
lucrătorilor. 
În cadrul acţiunii, au avut loc la ITM Ialomiţa, acţiuni  de  informare şi instruire a
factorilor  interesaţi  despre  modificările  legislative  în  domeniul  substanţelor
chimice şi  despre atribuţiile  de control  ale ITM -  ului  şi  distribuirea modelului
electronic de pliant pentru informarea lucrătorilor , la care au fost prezenţi un
număr total de 33 de participanţi,  reprezentând un număr de 28 de operatori
economici.
În cadrul acţiunilor de control au fost verificaţi în perioada iulie - octombrie 2015
un  număr  9  de  operatori  economici,  cu  un  număr  total  de  207  lucrători,
constatându-se un număr de 17 neconformităţi de la prevederile legale,  pentru
care  s-au  dispus  17  măsuri  de  punere  în  conformitate   şi  17  avertismente
verbale.

 Acţiune  privind  verificarea  modului  în  care  se  respectă
prevederile  legale  în  domeniul  securităţii  şi  sănătăţii  în  muncă  în
cadrul  unităţilor  care  au  ca  obiect  de  activitate  întreţinerea  şi
repararea autovehiculelor cod CAEN 4520

      Au fost efectuate în cadrul acţiunii  un număr de  19 controale din care:
spălătorie auto – 7 controale, vulcanizare auto un control si 11  la  service auto
unde au fost constatate un număr de 46 deficiente pentru care au fost dispuse
masuri si aplicate 46 avertismente verbale.

Neconformităţi frecvente : 
- evaluări   de riscuri  realizate parţial  privind securitatea şi  sănătatea

lucrătorilor;
- instrucţiuni  proprii  realizate la  modul  general  fără  a ţine seama de

particularităţile activităţilor şi echipamentele de muncă utilizate;
- lipsă semnalizare de securitate ;
- nu  este  asigurată  o  instruire  adecvată  în  domeniul  securităţii  şi

sănătăţii muncii pentru toţi lucrătorii, funcţie de locurile de muncă ale
acestora;

- supraveghere medicală realizată parţial;
- organizare  necorespunzătoare  a  locurilor  de  muncă –  cu  referire  la

ordine şi curăţenie. 

 Acţiune  de  control  privind  respectarea  prevederilor  de
securitate şi sănătate în muncă în domeniile silvicultură şi exploatare
forestieră.

Conform metodologiei aprobate, inspectorul de specialitate din cadrul ITM
Ialomiţa, respectiv insp. Torok-Şterfenitu Mihaela ,  a participat  la desfăşurarea
acţiunilor de control ce au avut loc în perioada 05-09.10.2015 în judeţul Argeş. In
aceasta perioada s-au realizat mai multe verificări în colaborare cu inspectorii de



muncă din  cadrul  ITM Argeş  ,  cu inspectorul  de  muncă responsabil  de  acest
domeniu  din  cadrul  Inspecţiei  Muncii  ,  cu  reprezentantul  Regiei  Naţionale  a
Pădurilor şi cu alţi reprezentanţi din cadrul Direcţiei Silvice Argeş la societăţile
comerciale  ce  realizau  activitate  de  exploatare  forestieră  in  parchetele  de
exploatare. Rezultatele acestei acţiuni au fost înregistrate şi transmise de către
de ITM Argeş  la IM. 

 Verificarea  modului  în  care  sunt  aplicate  şi  respectate
cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru utilizarea
în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă în activităţile
din agricultură şi industria alimentară

În cadrul acţiunii au fost controlaţi un număr de 62 de angajatori şi au fost
constatate 111 neconformităţi, cum ar fi:

- nefinalizarea evaluării riscurilor pentru toate posturile,
- nerevizuirea instrucţiunilor proprii,
- nesupunerea analizei lucrătorilor a masurilor din planul de prevenire si

protecţie,
- nu  este  asigurată  o  instruire  adecvată  în  domeniul  securităţii  şi

sănătăţii muncii pentru toţi lucrătorii, funcţie de locurile de muncă ale
acestora;

- nefinalizarea controlului medical periodic,
- semnalizare incompletă privind  s.s.m la locurile de munca,
- nestabilirea intervalului de instruire periodica,
- neactualizarea deciziei de acordare a primului ajutor,
- neinformarea reciproca asupra riscurilor profesionale existente , atunci

când  în  aceeaşi  zonă  îşi  desfăşoară  activitatea  mai  mulţi  agenţi
economici,

- marcaje deteriorate ale cailor de acces auto si pietonal,     
- tablouri electrice neasigurate.

Pentru  neconformităţile constatate   inspectorii  de muncă din cadrul ITM
Ialomiţa a dispus 111 măsuri cu termene de remediere şi a aplicat 111 sancţiuni
contravenţionale  la  56 angajatori.  Angajatorii  au  remediat  deficienţele
constatate şi au informat ITM Ialomiţa asupra modului în care au fost remediate
deficienţele constatate. 

În etapa a doua  au fost verificaţi 40 de angajatori care au avut dispuse 79
de măsuri şi la care s-a constatat realizarea acestora.

 Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile
de muncă din   întreprinderi mici (50 -249 lucrători).

Acţiunea s-a  desfăşurat conform metodologie transmise de Inspecţia Muncii
urmând  a  se  raporta  la  termenele  stabilite  rezultatele.  Au  fost  transmise
chestionarele  (anexa1)  la  90 de  agenţi  economici  din  categoria  întreprinderi
mijlocii din totalul de 120 şi s-au primit  chestionare de la 87 angajatori cu un
număr  total  de  9061 lucrători.  Acţiunile  de   verificare  realizate  au  scos  în
evidenţă  preocuparea  angajatorilor  pentru  a  realiza  măsurile  de  prevenire  şi
protecţie. Sintetic raportul se prezintă astfel în urma controalelor de verificare.

RAPORT FINAL
referitor la întreprinderile mijlocii

 cuprinse în Acţiunea nr. 17 din Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2015

1 Nr. total de întreprinderi mijlocii (IM) controlate 46  



2 Nr. de măsuri dispuse în urma controalelor 115

3 Nr.de întreprinderi mijlocii sancţionate 44

4 Nr. de avertismente 115

5 Nr. de amenzi aplicate 0

6 Valoarea amenzilor aplicate - lei 0

Nr.
crt. Cerinţa 

Nr. IM
care

respectă
cerinţa*

Nr. IM
care NU
respectă
cerinţa*

Nr. IM la
care  NU

ESTE
CAZUL*

1 S-a asigurat cadrul organizatoric necesar activităţii de prevenire şi protecţie? 43 3 0

1.1

Prin ce modalitate s-a asigurat cadrul organizatoric necesar activităţii de prevenire şi 
protecţie:    

  • Desemnarea lucrătorilor pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie? 17 16 13
1,2   • Înfiinţarea serviciului intern de prevenire şi protecţie? 13 6 27
1,3   • Apelarea la serviciu extern de prevenire şi protecţie? 22 11 13
2 Au fost evaluate riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor? 43 3 0
3 În urma evaluării riscurilor, s-a întocmit planul de prevenire şi protecţie? 42 4 0
4 Există în unitate lucrători sensibili la riscuri specifice (femei gravide, lehuze, femei care 

alăptează, tineri, persoane cu dizabilităţi, lucrători peste 55 de ani)? 13 6 27
4,1 S-a ţinut seama de prezenţa acestor lucrători la realizarea evaluării riscurilor şi la stabilirea 

măsurilor din planul de prevenire şi protecţie? 13 0 33
5 Au fost implementate măsuri de protecţie colectivă pentru prevenirea riscurilor? 43 0 3
6 Acolo unde riscurile nu au putut fi evitate sau limitate suficient, au fost asigurate echipamente

individuale de protecţie adecvate activităţii desfăşurate şi caracteristicilor individuale ale 
lucrătorilor? 39 4 3

7 Au fost elaborate instrucţiuni proprii pentru toate locurile de muncă/posturile de lucru, ţinând 
seama de particularităţile acestora, rezultatele evaluării riscurilor,  informaţiile din cărţile 
tehnice ale echipamentelor şi din fişele cu date de securitate etc.? 35 11 0

8 Au fost întocmite tematici de instruire a lucrătorilor pe baza rezultatelor evaluării riscurilor şi a 
prevederilor din instrucţiunile proprii? 40 6 0

9 Se asigură informarea şi instruirea lucrătorilor în toate cele 3 faze (instruire introductiv 
generală, la locul de muncă, periodică)? 37 9 0

10 Lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor sunt consultaţi şi participă la discutarea problemelor 
referitoare la securitate şi sănătatea în muncă? 41 5 0

11 Au fost desemnaţi şi instruiţi lucrătorii care aplică măsurile pentru:    
11,1       • Evacuarea lucrătorilor? 43 3 0
11,2       • Stingerea incendiilor? 43 3 0
11,3       • Acordarea primului ajutor? 43 3 0
12

Echipamentele de muncă se utilizează în condiţii de siguranţă pentru lucrători?
44 1 1

13 Echipamentele de muncă sunt însoţite de cărţile tehnice sau instrucţiunile de utilizare şi 
întreţinere? 43 2 1

14 Se asigură semnalizarea de securitate si sănătate în muncă acolo unde este necesar? 36 10 0
15 S-au luat măsuri pentru asigurarea microclimatului corespunzător (lumină suficientă, ventilare

naturală, ventilare generală sau aer condiţionat, sisteme de încălzire etc.)? 46 0 0
16 Sunt realizate şi verificate periodic măsurile de protecţie împotriva atingerii indirecte a părţilor 

instalaţiilor şi echipamentelor electrice care pot ajunge întâmplător sub tensiune (legarea la 
priza de pământ, legarea la nulul de protecţie etc.)? 44 2 0

17 În cazul în care se utilizează agenţi chimici periculoşi, s-a realizat inventarul acestora? 10 0 36
18 Există fişe cu date de securitate pentru toţi agenţii chimici periculoşi utilizaţi în întreprindere 

care sunt accesibile lucrătorilor? 10 0 36
19 S-au luat măsuri pentru evitarea riscurilor de suprasolicitare fizică la manipularea maselor? 36 0 10
20 S-au luat măsuri pentru prevenirea expunerii lucrătorilor la zgomot? 17 0 29
21 S-au luat măsuri pentru prevenirea riscului datorat atmosferelor explozive? 11 1 34
22 Pardoselile sunt fixe, stabile, nealunecoase, lipsite de proeminenţe, de găuri sau de planuri 

înclinate? 36 0 10



23 Căile şi ieşirile de urgenţă sunt menţinute în permanenţă libere pentru a permite evacuarea 
rapidă şi în condiţii cât mai sigure a lucrătorilor? 43 3 0

24 Se asigură supravegherea periodică a sănătăţii lucrătorilor prin medic de medicina muncii? 40 6 0
25 Există truse de prim ajutor, uşor accesibile, în conformitate cu prevederile legale? 43 3 0

 Acţiune de informare privind modul de abordare a procesului
de evaluare a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor
(responsabilităţi, implementare, control, instruire, beneficii).

Conform  metodologiei  de  lucru  a  acţiunii,  în  perioada  01.07.2015  –
30.10.2015  inspectorii  de  muncă  ,au  realizat  întruniri  şi  controale  în
microîntreprinderile   şi  întreprinderile  mici  din  judeţ,  pentru  verificarea
îndeplinirii  de către  angajatori  a  obligaţiilor  legale   şi   modul  de  abordare  a
evaluării riscurilor conform “Ghidului orientativ “ elaborat în cadrul acţiunii şi s-a
prezentat  –  Fişa  orientativă  cu  cele  10  întrebări frecvente privind  Evaluarea
riscurilor  venind în sprijinul angajatorilor în procesul de evaluare a riscurilor în
întreprinderi  ,în special  în  întreprinderi  mici  şi  mijlocii  ,elaborată de Inspecţia
Muncii . În perioada analizată  pentru buna desfăşurare a acţiunilor de control,
a fost utilizat Chestionarul  privind evaluarea riscurilor  şi tematici de control. 

Acestea  au  fost  folosite  de  inspectorii  de  muncă  pe  perioada
controlului, corespunzător domeniului verificat. 

Cele mai frecvente deficienţe întâlnite în urma controalelor efectuate  sunt
următoarele :

- ignorarea  unor  consecinţe  ale  riscurilor  ,de  exemplu  neluarea  în
considerare a efectelor pe termen lung ale acestora ,impactul colectiv;

- neconcordanţe  între  documentul  de  evaluare  şi  situaţia  din  teren  (ex:
există riscuri care nu au fost evaluate );

- neidentificarea tuturor pericolelor şi riscurilor la care este expus lucrătorul
(ex: neidentificarea substanţelor  chimice utilizate şi  a tuturor  posibilelor
efecte vătămătoare ), 

- necunoaşterea şi neaplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute
în planul de prevenire şi de protecţie stabilit 

           Pentru  neconformităţile  constatate  au  fost  aplicate  44  sancţiuni
contravenţionale (44 avertismente).
           În urma controalelor efectuate şi a întrunirilor s-au realizat sondaje în
rândul angajatorilor.

RAPORT FINAL

1 Nr. de inspectori de muncă din ITM informaţi cu privire la Ghidul privind controlul modului de 
abordare a procesului de evaluare a riscurilor 8  

2 Nr. total de întâlniri trimestriale organizate de ITM având ca temă diseminarea Fişei orientative 
privind evaluarea riscurilor 4

3 Nr. de participanţi la întâlnirile trimestriale organizate de ITM având ca temă diseminarea Fişei 
orientative privind evaluarea riscurilor 346

4 Nr. de Chestionare privind evaluarea riscurilor profesionale completate 346

Nr.
crt.

Întrebări din Chestionarul privind evaluarea riscurilor profesionale Nr. răspunsuri
DA

Nr. răspunsuri
NU

1 S-a   efectuat evaluarea riscurilor în întreprinderea/unitatea dumneavoastră ? 346 0
2

Aţi găsit în Fişa orientativă privind evaluarea riscurilor informaţii de care nu aţi
avut  cunoştinţă  când  s-a  efectuat  evaluarea  riscurilor  în  întreprinderea/
unitatea dumneavoastră ? 346 0



3 Consideraţi că informaţiile din  Fişa orientativă privind evaluarea riscurilor  vă
sunt utile ? 289 57

4 Consideraţi că este necesar să se refacă evaluarea riscurilor în întreprinderea/
unitatea  dumneavoastră   ţinând  seama  de  informaţiile  din  Fişa  orientativă
privind evaluarea riscurilor? 310 36

 Campanie  Naţională  privind  identificarea  şi  combaterea
cazurilor de muncă nedeclarată precum şi verificarea modului în care
se respectă  prevederile  legale de securitate  şi  sănătate  în  muncă
pentru lucrătorii din cadrul unităţilor care au ca obiect de activitate :
fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase şi comerţul
cu  amănuntul  al  pâinii,  produselor  de  patiserie  şi  produselor
zaharoase, în magazine.

Obiectivele campaniei privind domeniul s.s.m. au fost :
- verificarea respectării de către angajatori a prevederilor legale ;
- eliminarea neconformităţilor , prin dispunerea de măsuri obligatorii de

intrare în legalitate;
- creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în

ceea ce priveşte necesitatea respectării  prevederilor  legale   privind
condiţiile de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă.

În  cadrul  acţiunii  au  fost  controlaţi  28 angajatori  cu  un  număr  de  734
lucrători constatându-se  43 neconformităţi pentru care au fost dispuse măsuri.
Pentru neconformităţile constatate 27 de angajatori au fost sancţionaţi  cu 43 de
avertismente. La finele acţiunii s-a transmis raport la Inspecţia Muncii 

 Campania  naţională  privind   identificarea  şi  combaterea
cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea respectării prevederilor
legale de securitate şi sănătate în muncă la agenţii economici care au
ca obiect de activitate cod CAEN 56 –restaurante şi alte activităţi şi
servicii de servire a băuturilor, cluburi de noapte, cafenele etc.

Campania s-a desfăşurat în perioada 09 - 27.11.2015. În această perioadă,
în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost efectuate vizite de inspecţie,
atât ziua, cât şi în intervalul orar 22.00 – 06.00, şi au fost controlate un număr de
26 societăţi care au ca obiect de activitate cod CAEN 56, cu un număr de 311
salariaţi. 

Au  fost  constatate  un număr de  41 de deficienţe,  pentru  care  au fost
dispuse măsuri şi termene de remediere a deficienţelor şi au fost aplicate 41 de
sancţiuni contravenţionale, din care 3 amenzi în cuantum de 11500 lei.

Principalele deficienţe constatate au fost:
► Neasigurare  de  truse  sanitare,   componente  cu  durata  de  folosinţă

expirată ;
► Neasigurare ventilaţie la locurile de muncă;
► Neasigurare  instruire  lucrători  desemnaţi  să  aplice  măsurile  de  prim

ajutor;
► Neactualizare plan prevenire şi protecţie;
► Tablouri electrice nesemnalizate şi/sau neinscripţionate;
► Lipsa buletinului de verificare a prizelor de pământ;
► Neinformarea lucrătorilor privind riscurile pentru securitate şi sănătate

în muncă;
► Evaluarea riscurilor pentru securitate şi sănătate în muncă incompletă;
► Deficienţe în efectuarea instruirilor în cele 3 faze;



► Fişa  de  instruire  individuală  neînsoţită  de  copia  ultimei  fişe  de
aptitudini;

 ,,Campania naţionala privind respectarea de către angajatori
a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu
caracter ocazional desfăşurate de zilieri si a normelor metodologice
de  aplicare  a  acesteia  in  domeniile  prevăzute  la  art.11  si  a
prevederilor  legale  privind  prevenirea  si  combaterea  exploatării
copiilor/tinerilor prin munca in aceste domenii”.

In  perioada  28  septembrie-02  octombrie  2015  s-au  desfăşurat  acţiuni  în
cadrul campaniei. Au fost efectuate un număr de 7 controale la agenţi economici
unde isi  desfăşurau activitatea un număr de 42 de zilieri  ,  constantanu-se un
număr de 6 deficiente pentru care au fost dispuse măsura de remediere.

Pentru deficientele constatate ex. : neacordarea de echipament individual
de protecţie tuturor zilierilor prezenţi la locul de munca , neinstruirea zilierilor
înainte de începerea activitatii, neasigurarea securităţii si sanatatii in munca a
zilierilor etc. au fost sancţionaţi un număr de 6 angajatori cu avertisment.

 Acţiune  privind îmbunătăţirea stării de securitate şi sănătate
în  muncă  a  lucrătorilor  din  întreprinderi  prin  desfăşurarea  de
activităţi  de  informare  ,  conştientizare,  monitorizare  şi  control
privind  respectarea  prevederilor  legale  referitoare  la  legislaţia  de
securitate şi sănătate în muncă

Acţiunea  s-a  desfăşurat  în  perioada  februarie  -  decembrie  2015  conform
metodologiei.  La nivelul inspectoratului s-au selectat un număr de 18 angajatori
din categoria întreprinderilor mari şi mijlocii cu un număr de 2352 lucrători, din
care 5 desfăşoară activităţi cuprinse în Anexa 5. 

În perioada 2012-2014 la aceşti angajatori au fost constatate un număr de
86 deficienţe pentru care au fost dispuse măsuri. 
Au fost parcurse  etapele acţiunii derulându-se controalele de evaluare a stării de
ssm  conform metodologiei transmise. 

Acţiunea  a  demarat  cu  prima  etapă  în  care  a  fost  prezentat  proiectul
angajatorilor din unităţile implicate, după care au fost efectuate controale de evaluare
a stării iniţiale de securitate şi sănătate în muncă. Pentru deficienţele constatate în
această etapă au fost dispuse măsuri de remediere a acestora.

În etapa următoare au fost efectuate în întreprinderile implicate, controale de
verificare a modului în care au fost realizate măsurilor dispuse în etapa anterioară. Au
fost situaţii în care la efectuarea controalelor de verificare a modului de remediere a
măsurilor dispuse în controlul  anterior au fost constatate alte deficienţe sau a fost
prelungit  termenul  de finalizare  a  măsurilor  dispuse anterior.  În  această  perioada
inspectorii de muncă au organizat întâlniri în unităţile implicate în acţiune la care au
participat  angajatori,  reprezentanţi  ai  angajatorilor,  reprezentanţi  ai  lucrătorilor,
lucrători desemnaţi, fiind dispuse măsuri de remediere a deficienţelor constatate.

La sfârşitul perioadei, decembrie 2015, toate măsurile dispuse au fost realizate.
Sintetic  la  acţiune  au  fost  implicate  un  număr  de  18  întreprinderi  cu  2122

lucrători,  din care 2 unităţi mari cu 636 lucrători şi 16 unităţi mijlocii cu 1486 lucrători.
Pe total au fost constatate 86 deficienţe pentru care au fost dispuse 87 măsuri. Au
fost oprite din funcţionare 2 echipamente de muncă(un pod rulant şi un elevator auto
pentru care nu exista verificare ISCIR).



Nr. Intalniri
organizate

Nr. angajatori
participanti

Participare
Mass- media ( nr.

ziare / TV)

Nr. comunicate
de presa

Nr. articole
apărute în

presa   

Nr. apariţii la
radio / TV

18 18 0 2 4 0

În urma analizei privind necesitatea îmbunătăţirii stării de securitate şi sănătate
în  muncă  s-a  stabilit  că  este  necesară  implicarea  mai  mare  a  lucrătorilor  pentru
realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie în unitate. 

În urma derulării proiectului a avut loc o îmbunătăţire a stării de securitate şi
sănătate a lucrătorilor. Ca această stare de securitate şi sănătate a lucrătorilor să fie
permanentizată,  trebuie  depuse  eforturi  atât  din  partea  conducerii  şi  a  serviciilor
externe  cât  şi  a  lucrătorilor  privind  creşterea  conştientizării  necesităţii  respectării
cerinţelor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. În ansamblu, proiectul a
fost eficient şi şi-a atins scopul.

 Ziua Internaţională  a Securităţii  şi  Sănătăţii  în Muncă – 28
Aprilie  2015   „Securitate  şi  sănătate  la  utilizarea  substanţelor
chimice în muncă.” 
 

Având în vedere acest eveniment, Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomiţa
în data de 28.04.2014 a organizat în sala Minerva din incinta Liceului Pedagogic
din  municipiul  Slobozia  începând  cu  orele  1000,  o  întâlnire  având  ca  temă
„ Împreună pentru crearea unei culturi de prevenire în SSM”.

La întâlnire  au participat  inspectori  de muncă din cadrul  Inspectoratului
Teritorial de Muncă Ialomiţa, conducători şi lucrători din cadrul serviciilor externe
de prevenire şi protecţie, angajatori şi reprezentanţi ai lucrătorilor din unităţi de
pe raza judeţului, în total fiind prezenţi la întâlnire un număr de 38 de persoane.
În cadrul simpozionului au fost prezentate 10 lucrări.

 CAMPANIE privind verificarea respectării prevederilor legale
privind  relaţiile  de  muncă  şi  securitatea  şi  sănătate  în  muncă  în
cadrul  unităţilor  care  au  ca  obiect  de  activitate  cod  CAEN 8610  -
Activităţi de asistenţă spitalicească        

În perioada dispusă iniţial a campaniei au fost efectuate 4 controale  la 4
unităţi spitaliceşti cu 560 angajaţi la care au fost constatate 21 neconformităţi
pentru care s-au dispus 21 măsuri şi 21 sancţiuni - avertismente.

Principalele deficienţe constatate au fost:
 IPSSM incomplete;
 Neautorizare personal de deservire ;
 Evaluarea riscurilor pentru securitate şi sănătate în muncă incompletă;
 Plan de prevenire şi protecţie incomplet;

 Acţiune  privind  verificarea  respectării  prevederilor  legale
privind  securitatea şi sănătate în muncă în cadrul unităţilor care au
ca obiect  de activitate fabricarea produselor  de morărit  cod CAEN
1061



În  cadrul  acţiunii  au  fost  controlate  5  unităţi  ,  constatându-se  15
neconformităţi  pentru  care  au  fost  dispuse  măsuri  şi  s-au  aplicat  sancţiuni
contravenţionale (1 amendă de 4000 lei  şi 11 avertismente).

   SITUAŢIA ACCIDENTELOR DE MUNCĂ CERCETATE / AVIZATE

În perioada de raportare, anul 2015, au fost cercetate/ avizate un număr
de  37  dosare  de  cercetare  evenimente,  în  care  au  fost  implicaţi  43
lucrători. 

În  29 dosare s-a  stabilit  că  victimele  (30),  au suferit  accidente de
muncă , astfel  28 victime au suferit incapacitate temporară de muncă mai
mare de 3 zile calendaristice, iar  2 au fost declarate ca accidente de
muncă mortale,  7 dosare  cu 7 victime; au fost declarate în afara muncii - 5
accidente mortale şi  2 care au produs incapacitate temporară de muncă mai
mare de 3 zile, iar 1 dosar cu o victimă, a fost completat şi refăcut ca urmare a
emiterii deciziei de încadrare în grad de invaliditate.

În  această perioada  1 dosar  de cercetare a  fost  întocmit  ca  urmare a
comunicării de către angajator a incidentului periculos produs în incinta acestuia.

În  perioada  de  raportare  au  mai  fost  cercetate/avizate  de  către  alte
Inspectorate Teritoriale de Muncă din ţară un număr de 4 evenimente, în care au
fost implicaţi 8 salariaţi. 

În  3 dosare cele 3 victimele au suferit accidente de muncă care a dus la
incapacitate  temporară  de  muncă  mai  mare  de  3  zile  calendaristice,  iar  1
eveniment  a  fost  cercetat  ca  accident  de  muncă  colectiv  cu  4  victime  şi  o
incapacitate temporară de muncă.   

În  perioada  de  raportare,  an  2015,  ITM  IALOMIŢA  a  înregistrat  23
accidente de muncă (din care 3 în anul 2014 şi 20 la nivelul anului 2015). 

Numărul total al accidentaţilor în muncă  înregistraţi : An  
2015

■ număr total de  accidentaţi, din care: 20
   - mortal 0
   - cu Incapacitate Temporara de Munca (ITM) 20

■ cu urmări de invaliditate la încheierea ITM (INV) - cercetate în an 0
■ accidente colective / nr. victime /  acc. mortal 1/4/0

În ceea ce priveşte termenul legal de efectuare a cercetării evenimentelor
pentru 14 dintre  acestea,  la  solicitarea scrisă  a angajatorului  care a efectuat
cercetarea, s-a aprobat prelungirea termenului de finalizare a cercetării.

În 6 cazuri s-a dispus refacerea şi completarea cu documente a dosarelor
de  cercetare  a  evenimentelor,  având  în  vedere  că  acestea  nu  îndeplineau
cerinţele  prevederilor  cap.  VII  - Comunicarea  şi  cercetarea  evenimentelor,
înregistrarea şi  evidenţa accidentelor  de  muncă şi  a  incidentelor  periculoase,
semnalarea, cercetarea, declararea şi raportarea bolilor profesionale, Secţiunea a
2-a, cercetarea evenimentelor din Norma Metodologică de aplicare a prevederilor
Legii  nr.  319/2006  a  Securităţii  şi  sănătăţii  în  muncă,  aprobate  prin  HG
1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare.     

STATISTICI ALE ACCIDENTELOR DE MUNC   ŞI BOLILOR PROFESIONALEĂ



Repartizarea accidentelor înregistrate şi a accidentaţilor în perioada de 
raportare pe  diviziuni (CAEN) se prezintă astfel :

DIVIZIUNE
Nr. total de
accidentaţi

din care

M ITM

1. 01 Agricultură 4 0 4
2. 10  Industria alimentară 4 0 4
3. 41  Construcţii de clădiri 7 0 7
4. 53  Activităţi de poştă şi de curier 1 0 1

5.
84  Administraţie publică şi apărare; asigurări 
sociale    
     din sistemul public

2 0 2

6. 85  Învăţământ 1 0 1

7.
91 Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi
     alte activităţi culturale 1 0 1

TOTAL accidentaţi 20 0 20

 
       C. SITUAŢIA BOLI PROFESIONALE  

In  anul 2015  ITM IALOMIŢA  nu a participat la cercetare de  cazuri de boală  
profesională. 

Activitatea  de  consultanţă  şi  autorizare,  atât  a  agenţilor  care  depun
declaraţii  pe  propria  răspundere  privind  respectarea  legislaţiei  specifice  din
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă prin Registrele Comerţului, cât şi pentru
agenţii economici care se autorizează din punct de vedere al securităţii în muncă
la  Inspectoratul  Teritorial  de  Muncă,  s-a  desfăşurat  în  mod,  corespunzător
prezentându-se în mod sintetic  astfel:

AN 2015

Declaraţii  pe  propria  răspundere  înaintate  prin  Registrul  Comerţului  de  pe
lângă Tribunalul Ialomiţa în baza Legii nr. 359/2004 2509

Avize în baza Ordonanţei nr.4/1995 - substanţe de protecţia plantelor 47

Autorizare în baza Legii nr.319/2006 68

Avize  în  baza  Ordinului  1102/2008  privind  avizarea  spaţiilor  destinate
depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie 8

Autorizare în baza L.126/1995 regimul materialelor explozive
Autorizare pirotehnicieni 6

ACTIVITATEA COMISIEI DE ABILITARE A SERVICIILOR EXTERNE DE
PREVENIRE ŞI PROTECŢIE ŞI DE AVIZARE A DOCUMENTA ŢIILOR CU

CARACTER TEHNIC DE INFORMARE ŞI INSTRUIRE  ÎN DOMENIUL
SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ

În acest an comisia  s-a întrunit în  4 şedinţe de lucru în urma analizei
documentaţiilor depuse de 3 solicitanţi.  

ACTIVITATEA DE CONSULTANŢĂ AUTORIZARE  AVIZARE  
AGENŢI ECONOMICI ÎN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ



În această perioadă membrii comisiei au decis emiterea a 3 certificate de
abilitare,  respingerea  unui  dosar  depus  în  vederea   abilitării   şi   retragerea
certificatul de abilitare al unui serviciu extern deoarece  contractul de muncă al
conducătorului serviciului a încetat astfel nu mai îndeplinea condiţiile impuse de
prevederile legale.

Conform adreselor înaintate de Inspecţia Muncii au fost înaintate situaţiile
referitoare la serviciile externe abilitate la termenul solicitat.
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