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RAPORT DE ACTIVITATE 
      AL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ PRAHOVA 
 
 
 

Conform prevederilor  Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public şi a normelor metodologice de aplicare aprobate prin HG 123/07.02.2002,în vederea  

publicarii  in Monitorul Oficial  al Romaniei, partea a III-a 
 

  Misiunea Inspectoratului Teritorial de Muncă: 
- controlul aplicării prevederilor legale referitoare la relaţiile de muncă, la securitatea şi sănătatea 
în muncă, la protecţia salariaţilor care lucrează în condiţii deosebite ; 
- informarea autorităţilor competente despre deficientele legate de aplicarea corectă a 
dispoziţiilor legale în vigoare; 
- furnizarea de informaţii celor interesaţi despre cele mai eficace mijloace de respectare a 
legislaţiei muncii; 
- asistarea tehnică a angajatorilor şi angajaţilor, pentru prevenirea riscurilor profesionale şi a 
conflictelor sociale; 
- iniţierea de propuneri adresate Ministerului Muncii Familiei şi Egalităţii de Şanse pentru 
îmbunătăţirea legislaţiei existente şi elaborarea de noi acte legislative în domeniu; 
- asigurarea accesului la informaţiile de interes public conform legislatiei în vigoare.    
 
 Obiectivele care trebuiau atinse în anul 2010 au fost : 
 
     In domeniul relaţiilor de muncă:  identificarea angajatorilor care folosesc personal fără 
forme legale de angajare; controlul cu privire la respectarea prevederilor Codului Muncii             
-LG.53/2003, modificata şi completată, a altor acte normative de dreptul muncii, precum si a 
clauzelor contractelor colective de munca ; verificarea respectarii prevederilor O.U.G. 56/2007, 
privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul Romaniei, precum şi a O.U.G. nr.  
102/2005 actualizată, privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor 
membre ale U.E. şi Spaţiului Economic European ; verificarea modului în care agenţii economici 
respectă prevederile Legii. nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în 
străinătate, modificată şi completată, ; verificarea modului în care angajatorii respectă  
prevederile Legii nr.344/2006 si a HG 104/2007 privind detasarea  salariatilor in  
cadrul prestării de servicii transnaţionale, verificarea modului în care angajatorii respectă 
prevederile HG 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă al 
salariaţilor; verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile H.G. 161/2006 privind 



întocmirea şi gestionarea dosarelor de personal ale salariaţilor; verificarea modului în care 
angajatorii respectă prevederile Legii nr. 130/1999, republicată, ale Ordinului nr. 370/2007, ale 
Ordinului 449/2008, ale Ordinului nr. 99/2006 şi ale Ordinului nr. 100/2006 şi ale deciziei 
Inspectorului General de Stat nr. 439/2108.2007 ; verificarea modului în care autorităţile şi 
instituţiile publice respectă prevedrile art 18 şi 19 alin. 3 şi 54 din Leg 329/2009 ; verificarea  
modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr. 53/2003 modificata şi completata şi ale 
Contractului Colectiv de Muncă Unic la nivel naţional în ceea ce priveşte concedierile colective; 
verificarea modului în care se respectă prevederile legale cu privire la durata timpului de lucru, 
repaus săptămânal, zile de sărbatori legale, la agenţii economici care au ca obiect de activitate : 
pază, bănci, confecţii textile, comert. 
 
Indicatori de  performanţă pentru anul 2010: 
 

In domeniul relaţiilor de munca :  
 

Nr. 
crt. 

INDICATORI 
anul 

2009 

anul 
2010 

1. Fond timp disponibil (zile) 3982 4027 
2. Controale la agenţi economici       3147 3361 
3 Testare şi consultanţă pentru agenţii economici care au 

primit aprobare conf. Art.3 alin.1 din Legea nr. 130/1999 
        47 40 

4. Prestări servicii, în condiţiile legii 0 0 
5. Soluţionare scrisori, sesizări, reclamaţii 193 215 
6. Lucrări de birou        429 411 
7. Perfecţionare profesională         139           0 
 
 
 
                In domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă:  
 

 
            În anul 2010 , fondul de timp disponibil a fost de 3937 zile , fiind folosit de cei 16 
inspectori de muncă pentru realizarea indicatorilor specifici privind controlul aplicării şi 
respectării legislaţiei referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, la angajatorii care îsi 
desfăşoară activitatea pe teritoriul judeţului Prahova .  
       
         Comparativ cu aceeasi perioada a anului 2009 , situaţia utilizării fondului de timp pentru 
anul 2010 se prezintă astfel : 
 
Nr. 
crt. 

INDICATORI 
anul 

2009 

anul 
2010 

1. Număr unităţi controlate 2749 2879 
2. Număr controale efectuate 3315 3467 
3 Fondul de timp disponibil ( în zile ) 4075 3937 
4. Modul de utilizare a fondului de timp disponibil,  

pentru: 
5. Control preventiv 3488 3138 
6. Cercetare accidente 186 173 
7. Consultanţă şi expertiză în vederea autorizării 21 12 
8. Participări la determinări de noxe 5 0 



9. Cercetări avarii tehnice 0 0 
10 Soluţionare scrisori, sesizări şi reclamaţii 53 38 
11. Instruiri în domeniul ssm 130 65 
12. Perfecţionare profesională 22 46 
13. Lucrări de birou 5 2 

14. Prestări servicii 2 1 
15. CO, CM 587 472  

 
CONCLUZIE : 

 
            Din analiza datelor din tabel se observă o creştere cu 50 % a numărului de zile alocate 
perfecţionării profesionale . 
            Numărul de zile folosite pentru lucrări de birou a scăzut la 2 zile . 

 
� Grafic, situaţia controalelor se prezintă astfel : 
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LEGENDĂ :  
 

C.P.                      - controale preventive 
C.A.                      - cercetări accidente 
A.F.                      - expertizări în vederea acordării autorizaţiilor de funcţionare  
D.N.                     -  determinari noxe 
Inst.                      - instruiri 
P.Pr                      - perfectionari profesionale 
R /S                      - soluţionarea scrisorilor , sesizărilor şi reclamaţiilor   
P.S                       - prestări servicii  
L.B.                      – lucrări de birou 
 

 
 



                                                            CAMPANII NAŢIONALE 
            
            În anul 2010 , Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a desfăşurat următoarele 
campanii : 
             1. Campanie naţională privind „ verificarea condiţiilor de muncă şi a modului în care se 
respectă prevederile legale de securitate şi sănătate în muncă aplicabile pe perioada 
anotimpului rece , pentru lucrătorii din cadrul unităţilor care au ca obiect de activitate - 
SERVICIILE DE SPĂLĂTORIE AUTO – cod CAEN 4520 ” . 

  În perioada 26 - 30 ianuarie 2010 , au fost controlaţi un număr de 37 angaja-tori , 
constatându-se o serie de neconformităţi frecvente , după cum urmează :  
            - nu deţineau autorizaţie de funcţionare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ; 
            - nu se asigura întreaga gamă de echipament individul de protecţie pentru activitatea în 
condiţii de umezeală ; 
            - pardoseala era alunecoasă fiind acoperită cu un strat de gheaţă . 
           Urmare constatării deficienţelor menţionate , au fost sanctionaţi 37 angajatori , 
aplicându-se un număr de 78 (din care 77 avertismente) sancţiuni contravenţionale , în 

valoare de 1.000 lei . 
 2. Campanie naţională privind „ Verificarea respectării prevederilor legale privind 

munca suplimentară şi asigurarea unui mediu de muncă sigur şi sănătos în companiile naţionale 
şi multinaţionale de consultanţă , IT , audit ” . 

 În perioada 29 martie – 01 aprilie 2010 au fost controlaţi un număr de 39 angajatori , 
constatându-se o serie de neconformităţi frecvente , după cum urmează :  
            - nu deţineau autorizaţie de funcţionare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ; 
            - nu se asigura supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor ; 
            - organizarea necorespunzatoare a activităţii de prevenire şi protecţie . 
           Urmare constatării deficienţelor menţionate , au fost sanctionaţi 33 angajatori , 
aplicându-se un număr de 62 (din care 60 avertismente) sancţiuni contravenţionale , în 

valoare de 5.000  lei . 

 3. Campania Naţională privind „ identificarea cazurilor de munca nedeclarata precum si 
verificarea respectarii prevederilor legale referitoare la securitatea si sanatatea in munca din 
domeniul confectii - textile , pielarie si incaltaminte ” .  
          În perioada 16 – 17 septembrie 2010 au fost controlate 10 unităţi , fiind constatate 26 de  
încălcări ale legislaţiei  în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă , dintre care cele mai 
frecvente au fost : 

- neasigurarea de către angajatori a supravegherii stării de sănătate a lucrătorilor prin 
servicii medicale de medicina muncii ; 

-  neprezentarea documentelor solicitate in timpul controlului ; 
- neutilizarea de către lucrători a dispozitivelor de protecţie cu care erau prevăzute 

echipamentele de muncă . 
 Pentru deficienţele constatate au fost stabilite măsuri cu termene de realizare şi au 
fost aplicate 25 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 54.000 lei.     

 4. Campania Naţională privind „ identificarea cazurilor de muncă fără forme legale 
precum şi verificarea condiţiilor de muncă şi a modului în care se respectă prevederile legale de 
securitate şi sănătate în muncă aplicabile pe perioada anotimpului rece , pentru lucrătorii 
angajaţi în cadrul unităţilor care au ca obiect de activitate - repararea , ajustarea sau înlocuirea 
pneurilor ( vulcanizări auto ) cod CAEN 4520  ) ” .  
          În data de 08 decembrie 2010 au fost controlaţi 30 societăţi , fiind constatate 60 de 
încălcări ale legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă , dintre care cele mai 
frecvente au fost : 
              - neasigurarea semnalizării de securitate şi sănătate la locul de muncă ; 



- necompletarea fişei postului cu prevederi de securitate şi sănătate în muncă ; 
- neinstruirea lucrătorilor desemnaţi pentru acordarea primului ajutor ; 
- instruirea neadecvată a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă .    

 Pentru deficienţele constatate au fost stabilite măsuri cu termene de realiza-re şi au 
fost aplicate 60 sancţiuni contravenţionale , în valoare de 38.000 lei .     

5. Campania Naţională privind „ promovarea şi controlul măsurilor de îmbună-tăţire a 
mediului de muncă din domeniul construcţiilor - etapa de control ” .  
          În semestrul II / 2010 au fost controlaţi angajatorii care desfăşoară activităţi în domeniul 
construcţiilor , unde inspectorii de muncă au efectuat inspecţii în şantierele temporare sau mobile 
organizate în judeţul Prahova . 

Cu ocazia controalelor efectuate au fost constatate încălcări ale legislaţiei în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă , dintre care cele mai frecvente au fost : 

-  nu erau evaluate riscurile la toate locurile de muncă ; 
            -  planurile proprii de securitate şi sănătate în muncă , întocmite de antreprenori şi 
subantreprenori , nu respectau în totalitate cerinţele prevăzute de art. 31 din H.G. 300 / 2006 ; 
            -  nesupravegherea stării de sănătate a salariaţilor prin servicii medicale de medicina 
muncii , în conformitate cu prevederile legale ; 
            - neutilizarea echipamentului individual de protecţie pe timpul desfăşurării sarcinii de 
muncă . 

 
                          SITUAŢIA OPRIRILOR DIN FUNCŢIUNE  
 

           În anul 2010 a fost sistată activitatea la 3 locuri de muncă şi au fost oprite din funcţiune 
196 echipamente de muncă care prezentau pericol pentru securitatea lucrătorilor . 
 

 SITUAŢIA BOLILOR PROFESIONALE ŞI A ACCIDENTAŢILOR  
IN MUNCĂ 

 

    În anul 2010 au fost luaţi în evidenţă de Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova 91 
accidentaţi în muncă cu incapacitate temporară şi 7 cu invaliditate la încheierea incapacităţii 
temporare de muncă , 9 accidente mortale şi 1 accident colectiv de circulaţie soldat cu trei 
victime cu incapacitate temporară de muncă .   

    Nu au fost înregistrate incidente periculoase . 

    În acest an au fost înregistrate 185 de îmbolnăviri profesionale . 

 

          Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2009 , situaţia se prezintă astfel :  
 

Nr. 
crt. Perioada 

Nr. 
evenimente cu 

ITM 
inregistrate 

Nr. 
accidente 

cu 
invaliditate 

Nr. 
accidente 
mortale  

Nr. accidente 
colective 

 

Nr. incidente 
periculoase 

 

1. Anul 2010 91 7 9 
1 de circulaţie  
(  3 cu ITM ) 0 

2. Anul 2009 110  1 7 
2 de circulaţie   
(2 mortal si 11 

cu ITM) 
0 



 

           
 
 

NUMĂRUL SANCŢIUNILOR APLICATE ÎN DOMENIUL   
SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ   

 
           În anul 2010 , pentru abaterile constatate s-au aplicat 5715 sancţiuni contra-venţionale 
în valoare totală de 1.404.000 lei .  
 
            Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2009 , situaţia se prezintă astfel : 
 
 
 

AMENZI  CONTRAVENŢIONALE 
( lei ) 

 Nr. 
crt. PERIOADA ANALIZATĂ 

NR. UNITĂŢI   
CONTROLATE 

număr valoare 

1. ANUL  2010 2879 5715 1.404.000 

2. ANUL 2009 2749 1329 2.566.000 

 
 
 
 
 
            CONCLUZIE :    
            Din analiza întregii activităţi desfăşurată de către inspectorii de muncă din cadrul 
Compartimentului Securitate şi Sănătate în Muncă în anul 2010 , se poate constata că s-au depus 
eforturi şi s-a reuşit realizarea în bune condiţii a indicatorilor de performanţă stabiliţi de 
conducerea Inspecţiei Muncii Bucureşti . 
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   Programele desfăşurate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova în anul 2010 : 
 

� Campania naţtională ‘’o zi pe săptămâna’’ privind identificarea cazurilor de muncă 
nedeclarată 

� Campanie naţională de verificare a respectării prevederilor legale privind munca 
suplimentară şi asigurarea unui mediu de muncă sigur şi sănătos în companii naţionale şi 
multinaţionale de consultanţă, IT, audit - perioada de derulare 29.03-01.04.2010 

� Campanie naţională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată în activitatea 
desfăşurată în domeniul comerţului cu ridicata  şi cu amănuntul ( tip hypermarket-uri) 
precum şi verificarea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea 
în muncă-perioada de derulare 14-15.05.2010 

� Campanie în baza Planului de cooperare operativă pentru depistarea angajaţilor străini 
ilegali şi combaterea muncii nedeclarate a străinilor în anul 2010 încheiat între Oficiul 
Român pentru Imigrări şi Inspecţia Muncii, pentru depistarea străinilor angajaţi ilegal în 
domeniul construcţiilor- perioada de derulare 17-21.05.2010. 

� Campania naţională de control privind respectarea de către angajatori a prevederilor art. 
78 alin 2 şi 3 din Legea nr. 448/2006, republicată - perioada de derulare 21.07-20.08.2010   

� Campanie naţională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată precum şi 
verificarea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă 
în domeniul construcţiilor –perioada de derulare 12-14.08.2010 

� Campanie în baza Planului de cooperare operativă pentru depistarea angajaţilor străini 
ilegali şi combaterea muncii nedeclarate a străinilor, încheiat între Oficiul Român pentru 
Imigrări şi Inspecţia Muncii-prioada de derulare 06-10.09.2010. 

� Campanie naţională  privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată precum şi 
verificarea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă 
în domeniul confecţii-textile, pielărie şi încalţăminte - perioada de derulare 16-
17.09.2010 

� Campanie naţională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată în domeniul 
construcţiilor - perioada de derulare 23-24.09.2010 

� Campanie naţională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată precum şi 
verificarea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă 
în domeniul fabricării produselor de brutărie şi a produselor făinoase - perioada de 
derulare 21-22.10.2010 

� Campania naţionalaă de control privind acordarea indemnizaţiei pentu susţinerea familiei 
în vederea creşterii copilului în baza Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei 
sociale nr. 1430/13.10.2010. 

� Campanie naţională privind identificarea cazurilor de muncă fară forme legale precum şi 
verificarea condiţiilor de muncă şi a modului în care se respectă prevederile legale de 
securitate şi sănătate în muncă aplicabile pe perioada anotimpului rece, pentru lucrătorii 
angajaţi în cadrul unităţilor care au ca obiect de activitate repararea, ajustarea sau 
înlocuirea pneurilor ( vulcanizări auto)-perioada de derulare a acţiunii 08.12.2010. 

� Campanie naţională privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată în 
unităţi care desfăşoară activitate în staţiuni montane - perioadele de derulare 10-
23.12.2010, 27-30.12.2010, 03-22.01.2011. 

 
 
 
 
 



 
             

♦ Raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe: 
 

Situaţia creditelor alocate de M.M.F.E.S. pe anul 2010 în calitate de ordonator principal şi 
consumate de I.T.M. Prahova, în calitate de ordonator terţiar de credite, se prezintă astfel: 
1. Credite bugetare alocate pe 2010  =  3.507.230 lei 
2. Plăţi efectuate – total                     =  3.444.594 lei; 
3. Cheltuieli efective – total               =  3.218.808 lei; 

Din care: 
-Cheltuieli cu personalul   =  2.584.298 lei; 
-Cheltuieli materiale          =    606.141 lei; 
-Cheltuieli de capital         =      28.369 lei. 

 

 

 
Inspector Şef adj. RM,                                                     Inspector Şef adj. SSM, 

 

    Jr. Ana Maria Pîrvan                                                        Ing. Darius Muşat 

 
 


