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RAPORT  DE  ACTIVITATE 
al I.T.M Mehedinţi în anul 2018 

 
1. In domeniul Relaţiilor de muncă 
 
Activitatea în domeniul relaţiilor de munca în anul 2018 s-a desfăşurat având la 
bază atât Programul propriu de acţiuni întocmit şi aprobat în conformitate cu 
Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2018, cât şi activităţile şi 
măsurile dispuse de minister precum şi răspunsurile la sesizări. 

Activitatea compartimentului control relaţii de munca s-a desfăşurat anul 2018 cu 5 
inspectori de muncă. 

Controalele efectuate de către inspectorii de muncă au fost direcţionate pentru 
depistarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată, punându-se un accent 
deosebit şi pe modul în care angajatorii respectă prevederile Codului Muncii, 
modificat şi completat, şi a altor acte normative cu privire la executarea 
contractului individual de muncă, la egalitatea de şanse, protecţia maternităţii la 
locurile de muncă, prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a copiilor, etc. 

Activitatea de control s-a realizat la toate tipurile de angajatori, atât în zilele 
lucrătoare cât şi în zilele de sâmbăta şi duminica, unele acţiuni desfăşurându-se în 
colaborare cu Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Mehedinţi, IPJ Mehedinţi şi 
Serviciul pentru Imigrări Mehedinţi, ANAF-ANTIFRAUDĂ. 

În acţiunile  de control organizate s-a urmărit şi asigurarea  protecţiei sociale în 
special, în munca femeilor şi a tinerilor, prin verificarea la agenţii economici a 
locurilor de muncă în care sunt încadraţi tineri şi femei, încât să nu fie repartizaţi 
în locuri de muncă cu condiţii vătămătoare, grele sau periculoase sau folosiţi în 
munca peste durata normală a timpului de lucru. 

Acţiunile  întreprinse s-au reflectat în 742 controale efectuate, constând în 
verificarea documentelor de constituire a agenţilor economici, a formelor de 
încadrare a persoanelor angajate şi a modului în care angajatorii respectă 
prevederile legale in vigoare, ce decurg din raporturile de muncă. 

Rezultatele controalelor s-au concretizat în dispunerea a 142 măsuri pentru 
remedierea deficienţelor constatate în domeniul relaţiilor de muncă şi s-au aplicat 
84 sancţiuni contravenţionale, valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 
508.500 lei pentru nerespectarea dispoziţiilor legale privind Codul Muncii, HG. 
905/2017 privind registrul general de evidentă a salariaţilor şi Legea nr. 108/1999, 
republicată, pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii. 

În Campania Naţională privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă 
nedeclarată, au fost depistaţi un număr de 18 angajatori care foloseau 23 persoane 
fără să aibă încheiate contracte individuale de muncă. Faţă de aceşti angajatori s-
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au dispus măsuri de intrare în legalitate, aplicându-se sancţiunile contravenţionale 
corespunzătoare, valoarea amenzilor fiind de 460.000 lei, reprezentând 90,46 % din 
valoarea totală a amenzilor aplicate în domeniul relaţiilor de muncă – 508.500 lei. 

Rezultatele obţinute în activitatea de control în combaterea muncii fără forme 
legale, în anul 2018 comparativ cu anul precedent, se prezintă astfel: 

Nr 
crt 

Specificaţie An 2017 An 2018 

1 Numărul controale efectuate 754 742 

2 
Număr angajatori depistaţi cu  munca 
nedeclarată  şi sancţionaţi 
contravenţional cu amendă 

24 18 

3 
Ponderea angajatorilor depistaţi care 
practicau munca fără forme legale faţă 
de nr. angajatori controlaţi [%] 

3,18 2,42 

4 

Numărul persoanelor depistate care 
lucrau fără forme legale  
      din care: 
      femei 
Ponderea femeilor în totalul 
persoanelor depistate care lucrau fără 
forme legale 

29 
 
 

5 
 

17,24 

23 
 
 

5 
 

21,74 

5 
Nr total sancţiuni contravenţionale 
aplicate 

292 84 

6                Din care, amenzi: 92 41 

7 
Valoarea totală a amenzilor aplicate – 
lei(RON) 

493.400 508.500 

8 
Valoarea amenzilor aplicate pentru 
munca fără forme legale –  lei(RON) 

350.000 460.000 

9 
Ponderea amenzilor aplicate pentru 
munca fara forme legale din totalul 
amenzilor (%) 

70,93 90,46 

 
În vederea creşterii intensităţii controalelor privind identificarea şi combaterea 
cazurilor de muncă nedeclarată, măsură asumată de Inspecţia Muncii prin 
Memorandumul de Înţelegere între Comunitatea Europeană şi România, 
inspectoratele teritoriale de muncă au dedicat o zi pe săptămână exclusiv acestui 
tip de controale. 

În  anul 2018 în acţiunile întreprinse s-a colaborat foarte bine cu alte instituţii 
publice, astfel, pentru eficientizarea acţiunilor privind combaterea „muncii la 
negru” a fost realizat un Plan comun de acţiune privind reducerea incidenţei 
muncii nedeclarate, la care au participat IPJ Mehedinţi,  Inspectoratul Judeţean de 
Jandarmi Mehedinţi. În cadrul acestui plan au fost desfăşurate acţiuni de control  in 
tot judeţul. 
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Inspectoratul teritorial de muncă transmite la AJFP Mehedinţi situaţia săptămânala 
a angajatorilor depistaţi în controalele privind identificarea şi combaterea cazurilor 
de muncă fără forme legale, în vederea stabilirii implicaţiilor fiscale generate de 
munca prestată, cu privire la ceea ce generic denumim „munca nedeclarată”. 

La rândul său ANAF prin instituţiile subordonate – Inspecţia Fiscală, transmit 
inspectoratului teritorial de muncă situaţiile în care se desfăşoară munca 
nedeclarată. 

 Prin mediatizarea acţiunilor de control organizate în cadrul Campaniei Naţionale şi 
a rezultatelor obţinute, privind identificarea şi combaterea muncii fără forme 
legale, agenţii economici au fost atenţionaţi şi informaţi că acţiunile de control au 
caracter permanent şi au ca scop respectarea prevederilor legale şi intrarea în 
normalitate. De asemenea, a crescut gradul de conştientizare a agenţilor 
economici în legătură cu obligaţiile ce le revin în domeniul relaţiilor de muncă, 
ieşind în evidenţă şi rolul pe care îl are inspectoratul teritorial de muncă în 
contextul atribuţiilor de coordonare şi control în aplicarea prevederilor legale 
privind la relaţiile de muncă, şi securitatea şi sănătatea în muncă.      

Având în vedere măsurile de protecţie socială de care se bucură persoanele 
angajate, a crescut încrederea acordată instituţiei noastre de persoanele frustrate 
de anumite drepturi, care, considerându-se nedreptăţite, ne-au cerut sprijinul în 
rezolvarea problemelor ivite în raporturile de muncă cu angajatorii fie prin scrisori, 
fie prin cutia poştală sau linia telefonică directă, prin care am fost sesizaţi asupra 
unor cazuri de nerespectare a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă.  

În acest sens, în această perioadă  au fost primite  şi rezolvate 247 de petiţii (226 
în 2017) care vizau munca fără forme legale de încadrare, neacordarea unor 
drepturi salariale, indemnizaţii de boală, concedii de odihnă precum şi  
neeliberarea adeverinţelor de vechime în muncă. Toate aceste sesizări au fost 
preluate şi verificate de inspectorii de muncă care au dispus pentru angajatori 
măsuri menite să conducă la rezolvarea celor solicitate de petenţi, iar în cazurile în 
care problemele ridicate au fost de natura conflictelor de drepturi s-a recomandat 
acestora să se adreseze instanţelor judecătoreşti competente privind soluţionarea 
acestor conflicte.  

 

 

Modul de realizare a obiectivelor cuprinse în „Programul de acţiuni al Inspecţiei 
Muncii” în domeniul relaţiilor de muncă 

Din Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2018 aprobat de 
Inspectorul General de Stat, Serviciului control relaţii de munca şi contracte 
colective de muncă,  i-a revenit responsabilitatea realizării următoarelor acţiuni: 

Acţiunea nr. IV. 8.   Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de 
muncă nedeclarată în domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia, a muncii 
tinerilor şi copiilor: construcţii, fabricarea produselor de brutărie şi a produselor 
făinoase, depozitarea şi comercializarea produselor cerealiere şi a produselor de 
panificaţie, industria lemnului, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, pază, unităţi 
care desfăşoară activităţi în staţiuni montane şi de pe litoral, unităţi care 
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desfăşoară activități pe timpul nopţii, colectarea şi reciclarea deşeurilor 
nepericuloase, întreţinerea şi repararea autovehiculelor, alte prestări de servicii. 
 
 Activitatea de identificarea şi combatere a cazurilor de muncă fără forme legale, 
tip Campanie naţională, s-a realizat prin efectuarea a 505 controale inopinate la 
toate tipurile de angajatori, în municipiul Dr Tr Severin şi Orşova, oraşele Baia de 
Aramă, Vînju Mare şi Strehaia şi unele localităţi ale judeţului. 
 
Rezultatele controalelor privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă  
fără forme legale s-au concretizat în depistarea unui număr de 18 angajatori care 
foloseau 23 persoane(5 femei) fără forme legale de angajare şi sancţionarea 
contravenţională a acestora, valoarea totală a amenzilor fiind de 460.000 lei.    

Pentru eficientizarea acţiunilor privind combaterea „muncii la negru” a fost 
realizat un Plan comun de acţiune privind reducerea incidenţei muncii nedeclarate, 
la care au participat IPJ Mehedinţi,  Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Mehedinţi 
În cadrul acestui plan au fost desfăşurate acţiuni de control  in tot judeţul, astfel: 

Bilanţul pe anul 2018 se prezintă astfel:  
o Identificarea a 18 angajatori care practica munca fără forme legale,  domeniile 
de activitate în care s-au depistat cei mai mulţi fiind: 
      Comert: 7 cazuri 
      Intretinere auto : 4 cazuri 
o Depistarea a 23 persoane ( din care 5 femei) care prestau „muncă la negru”; 
o Depistarea a altor 25 de persoane care prestau munca nedeclarata 
(nerespectarea termenelor de transmitere in aplicatia REVISAL a modificarilor 
privind începerea activităţii, încetarea activităţii, începerea şi încetarea 
suspendării contractelor individuale de muncă) 
o  Aplicarea a 20 sancţiuni contravenţionale (amenzi în valoare totală de 
460.000 lei) angajatorilor care practicau munca nedeclarată. 
 
Acţiunea nr. IV.9 Verificarea modului în care agenţii economici respectă 
prevederile Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează 
în străinătate, modificată şi completată. 

La 31.12.2018 figurează înregistraţi la ITM Mehedinţi un număr de 6 agenţi de 
ocupare a forţei de muncă, aceştia nu au desfăşurat nici un fel de activitate. În 
controalele efectuate inspectorii de muncă nu au găsit cazuri de încălcare a 
legislaţiei privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate. 

Acţiunea nr. IV.11 Campanie privind verificarea modului de respectare de către 
angajatori a prevederilor Legii  nr. 52/2011, privind exercitarea unor activități cu 
caracter ocazional desfășurate de zilieri, modificată și completată și a normelor 
de aplicare a acesteia. 

În anul 2018 au achiziţionat registre de evidentă un număr de 60 angajatori. Astfel 
au fost înregistraţi un număr de 25.497 zilieri (poziţii în registre)(24.518 poziţii in 
2017) 

Acţiunea nr. VI.9 Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile 
Codului Muncii - Legea nr. 53/2003, republicată, modificată şi completată 
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Modul de respectare a prevederilor Codului Muncii de către agenţii economici 
constituie una din sarcinile principale ale inspectorilor de muncă din cadrul 
compartimentului control. Aspectele verificate au cuprins încheierea contractelor 
individuale de muncă,   executarea, modificarea şi încetarea acestora, modul de 
salarizare, respectarea duratei timpului de lucru, a repausurilor săptămânale, a 
concediile de odihnă , etc. 

Pentru nerespectarea dispoziţiilor legale din Legea nr. 53/2003, modificată şi 
completată, situaţia amenzilor se prezintă astfel 

Art. 260 alin 1 lit. e 
Codul Muncii(munca la negru) 

20 460.000 

Art 260 lit.j (repaus saptamanal) 2 3.000 

Art 260 lit.i (munca suplimentara) 
Art 260 lit.m (art.119 C.M. – evidenta ore munca) 

1 
3 

1.500 
4.500 

 

Au fost dispuse 35 de măsuri pentru remedierea deficienţelor legate de: 
neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, neevidenţierea 
timpului de muncă pe fiecare salariat, nerespectarea dispoziţiilor legale privind 
munca suplimentară, munca de noapte şi repausul săptămânal, neîntocmire 
regulament intern, neprogramare concediu de odihnă etc. 

În ceea ce priveşte activitatea de evidenţă şi înregistrare contracte colective de 
muncă, în perioada 01.01-31.12.2018 au fost înregistrate la ITM Mehedinţi, conform 
Legii nr. 168/1999 şi Legii 62/2011 privind dialogul social, un număr de 29 
contracte colective de muncă şi 21 acte adiţionale ( 43 contracte colective si 8 
acte adiţionale in 2017).  

 

 

2. In domeniul Securităţii şi Sănătăţii în muncă 
 
 

    În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi al supravegherii pieţei, 
îndeplinindu-şi atribuţiile specifice, ITM Mehedinţi : 
- controlează, coordonează şi îndrumă metodologic aplicarea prevederilor 
referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, ce decurg din legislaţia naţională, 
europeană şi din convenţiile OIM; 
- cercetează evenimentele conform competenţelor, avizează cercetarea, stabileşte 
sau confirmă caracterul accidentelor, colaborează cu instituţiile implicate în ceea 
ce priveşte evidenţa şi raportarea accidentelor de muncă şi bolilor profesionale; 
- controlează activitatea de instruire, informare şi consultare a salariaţilor şi 
furnizează informaţii în vederea îmbunătăţirii acesteia; 
- autorizează din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă funcţionarea 
persoanelor fizice şi juridice şi retrage sau poate propune retragerea autorizării, în 
condiţiile legii; 
- analizează activitatea serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi propune, 
după caz, comisiei de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de 
avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul 
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securităţii şi sănătăţii în muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă 
retragerea abilitării; 
- eliberează avize şi autorizaţii conform competenţelor stabilite prin actele 
normative aplicabile; 
- dispune sistarea activităţii sau oprirea din funcţiune a echipamentelor de muncă, 
în cazul în care se constată o stare de pericol grav şi iminent de accidentare sau de 
îmbolnăvire profesională, şi sesizează, după caz, organele de urmărire penală; 
- dispune angajatorului efectuarea de măsurători, determinări şi expertize pentru 
prevenirea unor evenimente sau pentru stabilirea cauzelor evenimentelor produse, 
precum şi verificarea, prin organisme abilitate, a încadrării nivelului noxelor 
profesionale în limite admisibile la locurile de muncă, cheltuielile fiind suportate 
de către angajator; 
- controlează respectarea prevederilor legale referitoare la introducerea pe piaţă a 
produselor pentru care desfăşoară acţiuni de supraveghere a pieţei, conform 
competenţelor; 
- restricţionează, prin măsurile legale stabilite de legislaţia în vigoare, 
comercializarea produselor neconforme şi dispune măsuri de eliminare a 
neconformităţilor constatate; 
- prelevează probe şi efectuează testări în vederea identificării produselor care 
prezintă suspiciuni de neconformitate; 
- colaborează cu autorităţile vamale şi alte organisme responsabile cu controalele 
la frontiere în vederea schimbului de informaţii cu privire la produsele ce prezintă 
riscuri în utilizare; 
     Ca instituţie aflată în slujba cetăţeanului, I.T.M Mehedinţi asigură permanent 
accesul liber şi neîngrădit la informaţiile de interes public prin activitatea de 
comunicare şi relaţii cu publicul şi prin pagina sa de internet. 
     Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciului public este menită să 
asigure transparenţa instituţională, prin crearea unui climat de încredere şi respect 
reciproc între cetăţeni şi funcţionarii publici, pe de o parte, şi între cetăţeni şi 
autorităţile administraţiei publice, pe de altă parte. 
 
STATISTICI PRIVIND CONTROALELE SI ALTE ACTIVITAŢI 
  
1.Indicatori privind activitătile în domenul Securităţii si Sănătătii în Muncă 
 
      În cursul anului 2018, inspectorii de muncă au continuat acţiunile de informare 
şi conştientizare a tuturor actorilor implicaţi (angajatori, lucrători, membri ai 
CSSM, medici de medicina muncii, reprezentanţi ai patronatelor, sindicatelor etc.) 
privind necesitatea dezvoltării culturii de prevenire în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă. 
     Rezultatele activităţii de control desfăşurate de inspectorii de muncă din cadrul 
Compartimentului Securitate si sănătate în muncă din cadrul I.T.M Mehedinţi, în 
anul 2018, evaluate pe baza indicatorilor specifici pentru domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă, sunt prezentate sintetic în tabelul următor: 
 

         INDICATORI SPECIFICI Anul 2017     Anul 2018 

Număr de unităţi controlate 721 652 

Număr de controale efectuate 720 665 
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Fond de timp total (în zile) 1190 1194 

Fond de timp disponibil utilizat (în zile) pentru: 1036 1009 

. controale preventive 780 775 

. cercetare accidente 42 74 

. verificări în vederea autorizării 4 3 

. instruiri si perfecţionare 5 11 

. soluţionare scrisori, sesizări, reclamaţii 4 2 

. lucrări de birou (consultanţă, expertizări) 112 138 

 
2.Fondul de timp utilizat în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
 
 Compartimentul SSM din cadrul I.T.M Mehedinţi si-a desfăşurat activitatea în cursul 
anului 2018 cu un efectiv mediu de 5 inspectori si un inspector sef adjunct SSM. 
   - pentru control preventiv s-au folosit 775 zile om ceea ce reprezintă 77% 
      din fondul de timp disponibil; 
  - pentru cercetare evenimente s-au folosit 74 zile om ceea ce reprezintă 7%    
      din fondul de timp disponibil; 
  - pentru verificări în vederea autorizării s-au folosit 3 zile om ceea ce reprezintă 
      0,3% din fondul de timp disponibil; 
  - pentru instruiri si perfecţionări s-au folosit 11 zile om ceea ce reprezintă 1,1% 
din fondul de timp disponibil; 
  - pentru cercetarea si formularea răspunsului la sesizări primite la I.T.M 
Mehedinţi, s-au făcut verificări si/sau împreună cu inspectorii de muncă de la 
Compartimentul Relaţii de Muncă, răspunzându-se în termenul legal; 
  - pentru lucrări de birou s-au folosit 138 zile om ceea ce reprezintă 13,6% din 
fondul de timp disponibil; 
  - pentru concedii de odihnă si de boală s-au folosit 186 zile om ceea ce reprezintă 
18,4% din fondul total de timp. 
 
 3.Autorizarea sau avizarea funcţionării agenţilor economici din punctul de  
vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă 
    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: 
  - 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. 
 

Nr. Total unitaţi 
autorizate/avizate in 
2017/2018 

Nr. unitaţii autorizate în baza unor legi speciale 

Lg. 319/2006 Lg. 126/1995 Alte legi 

69/56 60/45 9/11 0 

     
Deasemenea, s-a examinat o persoană in vederea autorizării ca pirotehnician şi 6 
persoane pentru meseria de artificier. 
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SANCTIUNI APLICATE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA 
 
        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. 
     În cursul anului 2018, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului SSM , 
au aplicat 611 de sancţiuni contravenţionale astfel : 
 

                 Indicatori Anul 2017    Anul 2018 

 Nr. sancţiunilor contravenţionale  aplicate 510 611 

Nr. amenzi 69 34 

Nr. avertismente 441 577 

Valoare amenzi 507000 263000 

Nr. de măsuri dispuse pentru  pentru 
neconformităţi constatate 

510 611 

Nr. sistări echipamente de muncă 0 1 

Nr. Sistări activitate 1 1 

       
    REZULTATELE CAMPANIILOR SI ACŢIUNILOR PLANIFICATE 
 
      Pentru realizarea atribuţiilor ce-i revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă, ITM Mehedinţi, a organizat acţiuni specifice de control şi de consiliere a 
agenţilor economici, având la bază atât ,,Programul Cadru de Acţiuni pe anul 2018” 
cât şi alte solicitări şi acţiuni dispuse de Inspecţia Muncii. 
      În anul 2018 conform "Programului Cadru de acţiuni al ITM Mehedinţi" precum si 
acţiunilor dispuse de Inspecţia Muncii s-au desfăşurat următoarele campanii si 
acţiuni în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă : 
1. Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în 

Muncă - Prevenirea riscurilor generate de substanțe periculoase, sub egida 
Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă. 
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2. Campanie națională de control privind respectarea prevederilor legale în ceea 

ce privește instruirea și informarea lucrătorilor din domeniul construcţiilor.  
3. Campanie naţională privind implementarea în sistemul de învăţământ a 

proiectului „Valenţe culturale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”.  
4. Campanie națională privind verificarea respectării prevederilor referitoare la 

autorizarea funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în 
muncă, conform H.G. nr.1425/2006, cu modificările  și completările 
ulterioare. 

5. Campanie naţională privind respectarea prevederilor referitoare la autorizarea 
din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă conform HG 1425/2006 

6. Acţiune de verificare  a modului în care se respectă prevederile legale de 
securitate şi sănătate în muncă în unităţile de prelucrare primară a lemnului. 

7. Acţiune de informare privind bune practici în vederea elaborării de instrucţiuni 
proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi 
sănătate în muncă. 

8. Acțiune de control privind verificarea modului în care se respectă cerințele 
minime de securitate și sănătate în muncă pentru transportul rutier al 
mărfurilor periculoase. 

9. Identificarea unei metode de evaluare a factorilor psihosociali de risc si a 
măsurilor de combatere a stresului la locurile de muncă.  

10. Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din 
întreprinderi mici (10 - 49 lucrători).  

11. Acţiune de instruire a inspectorilor de muncă cu atribuţii în domeniul 
supravegherii pieţei din inspectoratele teritoriale de muncă cu privire la 
prevederile noilor acte normative specifice.  

 
STATISTICI ALE ACCIDENTELOR DE MUNCA SI BOLILOR PROFESIONALE 
    
    În cursul  anului 2018 Inspectoratul Teritorial de Muncă Mehedinţi a înregistrat, a 
avizat şi a întocmit dosare de cercetare pentru un număr de 53 evenimente(74 în 
anul 2017). Au fost înregistrate la agenţi economici din judeţul Mehedinţi un număr 
de 20 accidente cu incapacitate temporară de muncă şi 2 accidente mortale. 
    În anul 2018, comparativ cu 2017, pe raza judeţului Mehedinţi, Inspectoratul 
Teritorial de Muncă împreună cu Direcţia de Sănătate Publică Mehedinţi au 
cercetat un număr de 2 cazuri de îmbolnăvire profesională, fata de 6 cazuri in 
2017. 

 
 

Inspector şef                                                         p.Inspector şef adj RM 

                Gheorghe Florian Simcea                                      Dragoş Stelian Purcel                                    

 

                                                                                            Inspector şef adj SSM 

                                                                                                

 

                                                                                             


