INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ PRAHOVA

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 H.G. 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 deficienţele 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, Protecţiei Sociale si
Persoanelor Vârstnice, pentru îmbunătăţirea legislaţiei existente şi elaborarea de noi acte legislative în domeniu;
asigurarea accesului la informaţiile de interes public conform legislatiei în vigoare.
I. OBIECTIVE ATINSE ÎN ANUL 2015
1) În domeniul relaţiilor de muncă:
Identificarea angajatorilor care folosesc personal fără forme legale de angajare; controlul cu privire la
respectarea prevederilor Codului Muncii – Legea nr. 53/2003, republicata, a altor acte normative de dreptul
muncii, precum si a clauzelor contractelor colective de muncă; verificarea respectarii prevederilor O.G. 25/2014,
privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, 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 detaşarea salariaţilor în cadrul
prestării de servicii transnaţionale, verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile H.G. 500/2011,
privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor; verificarea modului în care
angajatorii respectă prevederile H.G. nr. 500/2011 privind întocmirea şi gestionarea dosarelor de personal ale
salariaţilor; verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr. 53/2003 republicată şi
prevederile Legii 62/2011 Legea dialogului social; verificarea modului în care se respectă prevederile legale cu
privire la încheierea, executarea, modificarea, incetarea contractelor individuale de muncă, durata timpului de
lucru, repaus săptămânal, zile de sărbători legale, la agenţii economici care au angajaţi peste 20 salariati.
1.1. Sancţiunilor aplicate în domeniul relaţiilor de muncă :
În anul 2015, pentru abaterile constatate s-au aplicat 517 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de
1.815.200 lei.
Nr.
crt.

PERIOADA
ANALIZATĂ

NR. UNITĂŢI
CONTROLATE

1.

ANUL 2015

2192
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NUMĂR SANCŢIUNI APLICATE
( lei )
număr
valoare
517

1.815.200
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În anul 2015, situaţia agenţilor economici verificaţi, a celor sancţionaţi, a sancţiunilor aplicate şi a amenzilor
aplicate se prezintă astfel :
Nr. Crt.

Explicaţie

2015

1.
2.

Nr. angajatori controlaţi
Nr. angajatori sanctionaţi

2192
396

3.

Nr. sancţiuni aplicate

517

4.

Valoare amenzi aplicate ( RON)

1.815.200

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a efectuat campanii privind identificarea cazurilor de muncă
fără forme legale la agenţii economici care desfăşoară activitate în tot judeţul, atât pe timp de zi cât şi pe
timp de noapte.
Situaţia sancţiunilor, a amenzilor aplicate şi a numărului de persoane identificate care prestau activitate fără a
avea întocmite forme legale de angajare în anul 2015 se prezintă astfel :
Nr. crt.

Explicaţie

1.

Nr. sancţiuni aplicate
Nr. persoane depistate fără forme legale de
angajare
Valoare amenzi aplicate (persoane fizice si
agenti economici)

2.
3.

2015
78
174
1.210.000

Un număr de 4 angajatori au fost depistaţi folosind la lucru mai mult de 5 persoane care nu aveau
întocmite forme legale de angajare. Având în vedere prevederile art. 263 din Legea nr. 53/2003 republicată, au
fost înştiinţate instituţiile I.P.J. Prahova şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti.
În anul 2015 au fost adresate Inspectoratului Teritorial de Munca Prahova 1483 sesizări care reclamau
următoarele aspecte:
• neîncheierea in formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
• neacordarea drepturilor salariale pentru perioada lucrată;
• neacordarea sporurilor pentru munca prestată suplimentar şi pe timp de noapte;
• neacordarea concediilor de odihnă, sau necompensarea in bani a zilelor de concediu de odihnă neefectuat;
• neacordarea indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă;
• nerespectarea programului de lucru ;
• nerespectarea repausului săptămânal.
2) În domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă:
Rezultatele obţinute de Compartimentul Securitate şi Sănătate în Muncă în anul 2015, evaluate pe baza
indicatorilor specifici, sunt prezentate sintetic în cele ce urmează, astfel:
STATISTICI PRIVIND CONTROALELE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI
1. Situaţia indicatorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în anul 2015
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Nr. inspectori participanţi la controale
Nr. angajatori controlaţi
Nr. angajatori sancţionaţi
Total
Nr. avertismente
Nr. sanctiuni
contravenţionale
Nr. total amenzi
aplicate
Nr. amenzi aplicate în activitatea de control
Valoare totală amenzi ( lei )
Nr. neconformităţi constatate
Nr. măsuri dispuse
Nr. măsuri verificate
Nr. măsuri scadente
Nr. opriri din funcţiune echipamente de muncă
Nr. sistări activitate
Nr. de sesizări înaintate organelor de urmărie penală
Nr. evenimente comunicate de angajator
Nr. evenimente
Cercetate de angajator şi avizate de ITM
avizate de ITM şi
Cercetate de ITM şi avizate de I.M.
respectiv IM
Total
În accidente de
Cu incapacitate temporară de muncă
muncă
Nr. accidentaţi
Mortal
Total
În accidente de
Cu incapacitate temporară de muncă
muncă colective
Mortal

13
1703
1490
4.505
4.299
206
173
989.000
4.407
4.663
359
363
114
5
0
214
223
34
116
113
3
19
15
4

Autorizarea sau avizarea funcţionării agenţilor economici din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în
muncă:
În cursul anului 2015, Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a acordat consultanţă şi/sau au efectuat
expertiză pentru verificarea îndeplinirii, de către agenţii economici, a condiţiilor impuse de legislaţie pentru
obţinerea autorizaţiilor/avizelor, astfel:
Nr. total unităţi
autorizate/avizate
324

Nr. unităţi autorizate/avizate în baza unor legi speciale
Legea nr. 319/2006
Legea nr. 126/1995
Alte legi
273
45
6

Datele sintetice privind activitatea Comisiei de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de
avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
Perioada
Anul 2015

Nr. cereri abilitare/
reabilitare depuse
31

Nr. cereri abilitare/
reabilitare admise
28

Nr. cereri abilitare/
reabilitare respinse
3

Nr. certificate
retrase
27

2. Sancţiuni aplicate

B-dul Independenţei, nr. 12, Ploieşti, Prahova
Tel.: +4 0244 510 372; fax: +4 0244 510 372
itmprahova@itmprahova.ro
www.itmprahova.ro

4407

4663

359

363

114

activitate
Nr.
sesizări
inaintate
organelor de
urmărire
penală

989000

Nr. masuri
scadente
Nr. opriri din
funcţiune
echipamente de
muncă
Nr.
sistări

Nr. măsuri
verificate

173

Nr. măsuri
dispuse

206

Nr.
neconformităţi
constatate

4.299

Valoare
amenzi (lei)

4505

Nr. total
amenzi
Nr. amenzi
aplicate în
activitatea de
control

1490

Nr.
avertismente

Număr angajatori
sancţionaţi

2015

Sancţiuni contravenţionale aplicate
Total

Perioada

Situaţia sintetică pentru perioada de referinţă a sancţiunilor aplicate, a măsurilor dispuse, respectiv a opririlor din
funcţiune, pentru toate domeniile controlate, este prezentată în tabelul de mai jos:

5

0
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3. Soluţionarea petiţiilor

În anul 2015, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova au fost înregistrate 296 petiţii dintre care 16 sunt în
curs de soluţionare. Cele mai frecvente aspecte sesizate fac referire la: condiţii de muncă neadecvate,
neacordarea echipamentului individual de protecţie, neasigurarea unei instruiri corespunzătoare, neluarea unor
măsuri de electrosecuritate etc.
4. Situaţia accidentaţilor în muncă şi a bolilor profesionale

cu ITM

mortal

113

Total

116

mortal

34

invaliditate

accidente în
afara muncii

223

cu ITM

incidente
periculoase

43

Nr. accidentaţi luaţi în evidenţă de ITM
în accidente de muncă
în accidente de muncă
colective
Total

accidente de
muncă
colective

214

accidente de
muncă

Nr. evenimente
comunicate de
angajator

2015

Nr. evenimente avizate de ITM şi respectiv IM
Evenimente cercetate de ITM si avizate de IM

Cercetatate de
angajatori şi
avizate de ITM

Perioada

Situaţia accidentelor raportate şi luate în evidenţă statistică de Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova la
finalul anului 2015, este următoarea:

3

19

15

4

214

43

223

Situaţia cazurilor de boli profesionale semnalate şi declarate în urma cercetării acestora de către
specialiştii Direcţiei de Sănătate Publică Prahova, în colaborare cu inspectorii de muncă din cadrul I.T.M.
Prahova, în anul 2015, este următoarea:
Perioada
analizată

Anul 2015

Boala profesională
-

-

silicoză std. I / II şi III;
discopatie lombară/vertebrală
bronşită conică/astm bronşic profesional
hipoacuzie bilaterală
TBC pulmonar
asbestoză
epicondilită cot drept

Nr. cazuri

Total
cazuri

29
8
6
2
1
1
1

48

5. Evidenţa angajatelor gravide
Conform O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, în cursul anului 2015, 552
angajatori au informat I.T.M. Prahova asupra existenţei unui număr de 1418 salariate gravide.
Dintre acestea 689 au primit concediu de risc maternal, întrucât locurile de muncă unde îşi desfăşurau
activitatea prezentau riscuri specifice de expunere pentru sănătate lor/fătului, conform anexei nr. 1 din O.U.G. nr.
96/2003 (expunere la zgomot, substanţe chimice periculoase, efort fizic).
II. REZULTATELE ACŢIUNILOR PLANIFICATE CONFORM “PROGRAMULUI
PROPRIU DE ACŢIUNI AL I.T.M. PRAHOVA“ PENTRU ANUL 2015
Având la bază „ Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii “ Inspectoratul Teritorial de Muncă
Prahova a desfăşurat în anul 2015 următoarele campanii şi acţiuni :
A.În domeniul relaţiilor de muncă :
1. Campania naţională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată în cadrul unităţilor care au ca obiect
de activitate fabricarea produselor brutărie şi a produselor făinoase, în perioada 12-13.05.2015 şi au fost
organizate acţiuni de control pe raza judeţului Prahova, fiind verificaţi 42 angajatori, dintre aceştia fiind
sanctionaţi contravenţional 4 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 16500 lei.
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2. În perioada 06 – 17.07.2015 s-a desfăşurat Campania Naţională privind verificarea respectării prevederilor
legale referitoare la timpul de muncă şi de odihnă de către angajatori, fiind verificaţii 60, din care au fost
sanctionaţi 19, aplicîndu-se 19 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor fiind de 123500 lei.
3. În perioada 18 - 20.08.2015 - Campanie naţională privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă
nedeclarată pentru angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construţiilor, fiind verificaţi 17, din care
au fost sancţionaţi 3, aplicându-se 3 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor fiind de 30300 lei.
4. În cursul lunii septembrie s-a desfăşurat Campania « O zi pe saptamână », verificându-se 34 angajatori, fiind
sanctionaţi 7, valoarea amenzilor - 46800 lei.
5. În perioada 28.09.2015 - 09.10.2015 s-a desfăşurat Campania Naţională privind respectarea prevederilor Legii
nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, fiind verificaţi 32
angajatori, din care au fost sanctionaţi 9, aplicandu-se 9 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor fiind de
22000 lei.
6. În perioada 09.11 - 27.11.2015 s-a desfăşurat Campania Naţională privind identificarea şi combaterea
cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea respectării prevederilor legale de securitate şi sănătate în muncă în
cadrul unităţilor care au ca obiect de activitate servicii de alimentaţie publică – restaurante, baruri, cluburi,
cafenele, etc, fiind verificaţi 114 angajatori, din care au fost sancţionaţi 26, aplicandu-se 36 sancţiuni
contravenţionale, valoarea amenzilor fiind de 180000 lei.
7. În perioada 08.12 – 29.01.2016 s-a desfăşurat Campania privind verificarea respectării prevederilor legale
privind relaţiile de muncă şi securitate şi sănătate în muncă în cadul unităţilor care au ca obiect de activitate
activităţi de asistenşă spitalicească.
B. În domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă :
Având la bază „Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii“ pentru anul 2015, Inspectoratul Teritorial de
Muncă Prahova a desfăşurat în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, următoarele campanii şi acţiuni:
C.1. Campanie europeană coordonată de Comitetul Înalţilor Responsabili cu Inspecţia Muncii (en. SLIC)
privind prevenirea alunecărilor şi căderilor de la acelaşi nivel.
În anul 2015, cu ocazia desfăşurării Campaniei europene coordonată de Comitetul Înalţilor Responsabili cu
Inspecţia Muncii (en.: SLIC) privind prevenirea alunecărilor şi căderilor la acelaşi nivel, s-au efectuat controale
în 45 unităţi din sectoarele de activitate: producţie alimentară, prelucrarea metalelor, comerţ, îngrijirea sănătăţii
etc., în care au fost constatate 14 neconformităţi pentru care au fost stabilite 14 măsuri de remediere a
deficienţelor, una fiind remediată în timpul controlului.
Acestea au fost, în special: asigurarea căilor de circulaţie în incintele unităţilor, a semnalizărilor de securitate,
dotarea cu dispozitive antiderapante, asigurarea planeităţilor suprafeţelor, instruirea lucrătorilor.
În vederea informării şi conştientizării angajatorilor, privind riscurile de alunecare şi cădere, riscuri existente în
orice unitate, s-au efectuat şedinţe şi mese rotunde cu reprezentanţi din 42 de unităţi.
Urmare controalelor efectuate în 27 de unităţi, având ca tematică verificarea realizării măsurilor dispuse în
controalele anterioare, s-a constatat că au fost remediate toate deficienţele.
C.2. Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă sub egida
Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănatate în Muncă - „Stresul sub control”.
În luna aprilie 2014 a fost lansată la nivel European campania cu tema „LOCURI DE MUNCĂ SIGURE ŞI
SĂNĂTOASE – GESTIONAREA STRESULUI ŞI A RISCURILOR PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE
MUNCĂ”, care s-a încheiat în octombrie 2015.
Prin urmare, Inspectoratul Teritorial de Muncă (I.T.M.) Prahova a organizat pe plan local, sub sloganul
„STRESUL SUB CONTROL”, mai multe acţiuni de informare şi conştientizare a angajatorilor pe această temă,
a distribuit materiale specifice, puse la dispoziţie de către punctul focal al Agenţiei Europene de Securitate şi
Sănătate în Muncă şi a iniţiat un concurs de fotografie cu tema “Stresul sub control”.
La aceste acţiuni au fost prezenţi peste 160 de participanţi, marea majoritate fiind din rândul lucrătorilor cu
atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
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Importanţa gestionării stresului şi a riscurilor psihosociale la locurile de muncă a fost subliniată de reprezentanţii
I.T.M. Prahova şi cu prilejul apariţiei în diverse emisiuni realizate de posturile TV locale.
C.3. Campanie naţională privind implementarea proiectului „Valenţe culturale în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă”.
Centralizând chestionarele de opinie s-a constatat că la întrebările 1-10, privind nivelul de cunoştinţe acumulate
în cadrul cursului, majoritatea participanţilor au răspuns “multe”. Acest lucru se explică prin faptul că în cadrul
acestui program au participat profesori care pe lângă activiatea de bază îndeplinesc fie atribuţiile lucrătorului
desemnat cu activitatea de ssm, fie ale reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul ssm.
C.4.Campanie naţională de verificare a respectării prevederilor legale privind securitatea şi sănătatea în
muncă la desfăşurarea activităţilor cu articole pirotehnice.
Obiectivul campaniei a constat în identificarea şi verificarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de
deţinere, transport, manipulare, depozitare şi comercializare a articolelor pirotehnice privind respectarea
prevederilor legale în vigoare, rezultatele fiind următoarele:
TABEL CENTRALIZATOR

0

0

0

0

0

0

Obs.

Nr. societăţi
la care s-a
dispus
retragerea
autorizaţiei
sau avizului

17

Propunere
cercetare
penală

0

Valoare lei

17

Nr.
Avertisment
e

PRAHOVA

Nr.
Sanctiuni

ITM

Nr.
angajatori
controlaţi
Nr.
deficienţe
constatate
Nr. măsuri
dispuse
Nr.
angajatori
sancţionaţi

Sancţiuni contravenţionale aplicate

C.5. Campanie naţională de supravegherea pieţei produselor industriale în domeniul de competenţă al
Inspecţiei Muncii conform programului sectorial pentru anul 2015, coordonat de către Comisia
Europeană
Acţiunile au avut ca obiectiv informarea şi consţientizarea angajatorilor privind importanţa cunoaşterii şi
respectării legislaţiei din domeniul punerii pe piaţă a produselor care se supun directivelor transpuse prin
hotărârile de guvern sectoriale, pentru care Inspecţia Muncii este desemnat ca organism de supraveghere a pieţei.

Nr. Angajatori
sanctionati

TOTAL

Amenzi

Avertismente

Valoare

87

4175

264

264

88

264

22

242

94.000

Nr. Sistari,
Opriri
Societate
Loc de
munca
Echip. de
munca

Nr. Masuri
dispuse

verif.
24

Nr. deficiente
constatate

primit
97

Total salariati

13

Sanctiuni contravenţionale
aplicate

Nr. angajatori
controlati

Nr.Inspectori
participanti

total

Nr. declaratii
prealabile

LUNA

A.1. „Acţiune privind verificarea modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în
muncă la lucrările din domeniul construcţiilor.“
Conform metodologiei transmisă de Inspecţia Muncii în perioada aprilie - noiembrie 2015 s-au desfăşurat
acţiuni de control în domeniul construcţiilor, rezultatele fiind prezentate în următorul tabel:

0

0

0

A.2. 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).
Acţiunea s-a desfăşurat în anul 2014 având la bază metodologia şi materialele transmise de Inspecţia Muncii,
autoritate competentă pentru controlul aplicării legislaţiei de implementare a prevederilor Regulamentului
REACH în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, conform Legii nr. 349/2007.
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A.3. 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.
Acţiunea s-a adresat angajatorilor şi lucrătorilor care desfăşoară activităţi economice principale sau secundare
de întreţinere şi reparaţii ale autovehiculelor, respectiv: service-uri auto, vulcanizări auto, spălătorii auto etc.
Rezultate:
Total salariaţi

Număr deficienţe
constatate

Număr angajatori
sancţionaţi

10

29

860

135

44

Echipam.
de muncă

Service
auto

5

Loc de
muncă

Vulcanizări
auto

0

44

Total

Cuamntum
amenzi

Spălatorii
auto

TOTAL

Verifica
re
Măsuri

Control
Tematic

ITM

Număr Opriri

Sancţiuni
Avertism.

Activitatea
desfăşurată

Număr Angajatori
controlaţi

135

133

8000

0

0

A.4. Acţiune de control privind respectarea prevederilor de securitate şi sănătate în muncă în domeniile
silvicultură şi exploatare forestieră
Conform metodologiei transmisă de Inspecţia Muncii, în perioada 03-07.11.2015, inspectorul de muncă
nominalizat din cadrul I.T.M. Prahova, a participat la acţiunile de control desfăşurate de I.T.M. Vrancea.
A.5. 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
Conform metodologiei transmisă de Inspecţia Muncii în perioada aprilie - iunie 2015 s-au desfăşurat acţiuni de
control, rezultatele fiind prezentate în cele ce urmează:
Nr. angajatori
controlaţi

Nr. total de
lucrători

Nr. lucrători
de la locul de
muncă
controlat

Nr.
neconformităţ
i constatate

Nr. măsuri
dispuse

Nr. angajatori
sancţionaţi

0111

28

4175

1304

64

64

28

73

20000

0

7

3

1013

1

211

120

5

5

1

5

0

0

0

1

1082

1

24

24

4

4

1

4

0

0

0

1

1071

5

229

143

22

22

5

21

4000

0

3

3

1107

1

1546

344

5

5

1

5

0

0

0

1

Nr. sistări
activităţi
Nr.
echipamente
de muncă
oprite din
funcţionare
Nr. inspectori
de muncă
care au
efectuat
controlul

Cod CAEN

Sancţiuni
contravenţionale
aplicate
Nr.
Valoare
Avertisamenzii
mente
(Lei)

A.6. Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din întreprinderi mici (10-49
lucrători) .
Inspectorii de muncă au analizat răspunsurile angajatorilor la „Chestionarul privind respectarea cerinţelor
minime generale de securitate şi sănătate în muncă” şi au stabilit întreprinderile la care s-au efectuat vizite de
inspecţie.
A.7. Acţiune de informare privind modul de abordare a procesului de evaluare a riscurilor pentru
securitatea şi sănătatea lucrătorilor (responsabilităţi, implementare, control, instruire, beneficii).
Acţiunea s-a desfăşurat conform metodologiei şi ghidului orientativ transmise de INSPECŢIA MUNCII,
rezultatele acesteia sunt prezentate în cele ce urmează:
1
2
3
4

Nr. de inspectori de muncă din ITM informaţi cu privire la Ghidul privind controlul modului de
abordare a procesului de evaluare a riscurilor
Nr. total de întâlniri trimestriale organizate de ITM având ca temă diseminarea Fişei orientative
privind evaluarea riscurilor
Nr. de participanţi la întâlnirile trimestriale organizate de ITM având ca temă diseminarea Fişei
orientative privind evaluarea riscurilor
Nr. de Chestionare privind evaluarea riscurilor profesionale completate

B-dul Independenţei, nr. 12, Ploieşti, Prahova
Tel.: +4 0244 510 372; fax: +4 0244 510 372
itmprahova@itmprahova.ro
www.itmprahova.ro

14
1
18
164

INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ PRAHOVA
Nr.
crt.
1
2
3
4

Întrebări din Chestionarul privind evaluarea riscurilor profesionale
S-a efectuat evaluarea riscurilor în întreprinderea/unitatea dumneavoastră ?
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?
Consideraţi că informaţiile din Fişa orientativă privind evaluarea riscurilor vă sunt
utile ?
Consideraţi că este necesar să se refacă evaluarea riscurilor în întreprinderea/
unitatea dumneavoastră ţinând seama de informaţiile din Fişa orientativă privind
evaluarea riscurilor?

Nr. răspunsuri
DA

Nr. răspunsuri
NU

162

2

101

63

162

2

82

82

III. RAPORTAREA CHELTUIELILOR, DEFALCATE PE PROGRAME
Situaţia creditelor alocate de M.F.P.S.P.V pe anul 2015 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 2015 = 3.654.990 lei
2. Plăţi efectuate – total
= 3.622.292 lei;
3. Cheltuieli efective – total
= 3.687.161 lei;
din care:
- cheltuieli cu personalul = 3.197.040 lei;
- cheltuieli materiale
= 451.901 lei;
- cheltuieli de capital
=
38.220 lei.

Dumitra Ionescu
Inspector şef ITM PH

Adrian Vasile
Şef Serviciu RM
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Constantin Stoica
Inspector Şef Adj. SSM

