
 

Str.Regiment 11 Siret, nr. 46 A, Galaţi, Galaţi  

Tel.: +4 0236 46 06 29, +4 0236 46 50 75, +4 0236 41 35 91, +4 0236 41 13 57, +4 0236 41 31 99; fax: +4 0236 46 06 29 

Email: itmgalati@itmgalati.ro 

www.itmgalati.ro |                                                                                                                                                                    

                                                                          
Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter 
personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca 
destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm 
rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului 

INSPECŢIA MUNCII  
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ GALAŢI 
 

 

 
 
 

Informare cu privire la activitatea de îndrumare, consiliere şi controlul angajatorilor 
privind respectarea prevederilor legale în scopul asigurării securităţii şi sănătăţii în 

muncă a lucrătorilor în anul 2022. 
 

 

 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Galaţi exercită controlul aplicării unitare a 

dispoziţiilor legale în domeniile sale de competenţă în unităţile din sectorul public, 

mixt, privat, la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, la persoanele fizice 

şi juridice şi la organismele neguvernamentale, precum şi la alte categorii de angajatori. 

În activitatea sa curentă Inspectoratul Teritorial de Muncă Galaţi desfăşoară campanii de 

control şi de conştientizare pe teme de interes identificate la nivel comunitar, utilizând 

în acest scop metode de inspecţie şi instrumente de formare a inspectorilor de muncă, 

similare celor folosite de organismele de inspecţie a muncii din statele membre ale UE, 

aliniindu-se astfel iniţiativelor organismelor europene în domeniu. 

Activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Galaţi în domeniul securității și sănătății 

în muncă este coordonată de Inspectorul șef adjunct în domeniul securității și sănătății 

în muncă și al supravegherii pieței produselor, în subordinea căruia se află Serviciul 

Control Securitate și Sănătate în Muncă și Compartimentul Supravegherea Pieței și 

Îndrumare Angajatori și Angajați în Domeniul Securității și Sănătății în Muncă.  

În anul 2022, Serviciul Control SSM și-a desfășurat activitatea cu un efectiv de 10 

inspectori de muncă, în conformitate cu prevederile cuprinse în legislaţia specifică în 

vigoare, avându-se în vedere în mod deosebit Programul Cadru de Acţiuni al Inspecției 

Muncii pentru anul în curs, solicitările şi campaniile dispuse de Inspecţia Muncii. 

Activitatea de control a inspectoratului a urmărit modul în care agenţii economici 

respectă prevederile legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, supravegherea 

medicală a angajaţilor, instruirea personalului angajat asupra riscurilor la care sunt 

expuşi, modul de aplicare a reglementărilor legale și organizarea ergonomică la locurile 

de muncă, precum şi modul de exploatare în siguranţă a instalaţiilor şi echipamentelor 

tehnice. 

Conform Programului cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii şi a adreselor transmise s-au 

desfăşurat următoarele acţiuni: 

- Campanie națională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de 

securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor  

- Campania naţională de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime 

pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși 
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riscurilor de explozie şi incendiu în silozurile de cereale, fabricile de băuturi alcoolice, 

rafinării, industria minieră și în spitale 

- Campania naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea 

modului în care se respectă dispoziţiile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniile fabricarea produselor 

de brutărie şi a pastelor făinoase – cod CAEN 107 şi comerţ cu amănuntul al pâinii, 

produselor de patiserie şi produselor zaharoase în magazine specializate – cod CAEN 4724 

- Campanie de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru 

îmbunătăţirea securităţii şi protecţia lucrătorilor, precum şi verificarea modului de 

respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea şi 

executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care desfăşoară 

activităţi în staţiile de distribuţie a carburanţilor auto – cod CAEN 4730 

- Acțiune pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale determinate de stresul 

profesional 

- Acțiune de control în domeniul sănătății și securității în muncă la angajatorii care îşi 

desfăşoară activitatea în domeniul Comerțului cu ridicata, cu excepția comerțului cu 

autovehicule și motociclete – CAEN 46 

- Acţiune de control pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legale de 

securitate şi sănătate în muncă la curieratul de mărfuri en-gros şi en-detail 

- Acţiune de verificare a modului de identificare a riscurilor care provoacă afecțiuni 

musculo-scheletice (AMS), precum și a măsurilor luate de angajatori în vederea 

prevenirii acestora 

- Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din 

întreprinderi mici (10 - 49 lucrători) 

- Acţiunea nr. 11 din Programul Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii pentru anul 2022 - 

Concursul național „Ştiu şi aplic - Securitatea şi sănătatea în muncă se dobândeşte de pe 

băncile şcolii” 

- Acţiune de verificare a respectării modului de utilizare a echipamentelor de muncă şi a 

tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al 

masei lemnoase pe drumurile forestiere 

- Acţiune de conştientizare şi control vizând modul de respectare a cerinţelor minime de 

securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva 

riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă 

- Acțiune de control pentru verificarea modului în care se respectă  prevederile legale la 

comercializarea articolelor pirotehnice 

- Campanie naţională de supravegherea pieţei produselor industriale din domeniul de 

competenţă al Inspecţiei Muncii, conform programului sectorial pentru anul 2022, 

coordonat de către Comisia Europeană. 

- Campania naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea 

modului în care se respectă dispoziţiile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în 
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muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniile fabricarea produselor 

de brutărie şi a pastelor făinoase – cod CAEN 107 şi comerţ cu amănuntul al pâinii, 

produselor de patiserie şi produselor zaharoase în magazine specializate – cod CAEN 4724 

- Campanie de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru 

îmbunătăţirea securităţii şi protecţia lucrătorilor, precum şi verificarea modului de 

respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea şi 

executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care desfăşoară 

activităţi în staţiile de distribuţie a carburanţilor auto – cod CAEN 4730 

- Campanie privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme                                                                   

ridicate pentru protectia persoanelor încadrate în muncă (OUG 99/2000)                                                                                                                                           

Personalul cu atribuţii de control din instituţia noastră a desfăşurat, în baza programului 

cadru de acţiuni al ITM Galaţi şi în contextul obligaţiilor ce i-au revenit, campanii de 

control şi de conştientizare pe teme de interes identificate la nivel comunitar care s-au 

desfăşurat atât în timpul programului de lucru al instituţiei cât şi în zilele de sâmbătă şi 

duminică sau în timpul nopţii. 

 

Activitatea desfăşurată de Inspectoratul Teritorial de Muncă Galaţi în anul 2022 pentru 

realizarea obiectivelor şi a indicatorilor, se prezintă astfel: 

 

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
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Principalele deficienţe constatate în activitatea de control în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă în anul 2022 au fost: 

- instrucţiunile proprii nu ţin seama de particularităţile activităţilor desfăşurate 

- neacordarea EIP, neutilizarea EIP din dotare 

- neefectuarea controlului medical periodic  

- neautorizarea funcţionării din punct de vedere SSM în afara sediilor 

- neîntocmirea evidenţei zonelor cu risc ridicat şi specific la nivelul unităţii 
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- necomunicarea la ITM a listei cu substanţele şi preparatele chimice periculoase 

- neactualizarea planului de prevenire şi protecţie 

- lipsa semnalizării şi împrejmuirii zonelor de lucru 

- lipsa autorizării ANRE pentru electricieni 

- echipamentele de muncă prezentau pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor 

- pentru echipamentele de muncă nu s-au asigurat verificările periodice impuse de 

legislația specifică 

 

În domeniul Supravegherii Pieţei 

 

În anul 2022 cei doi inspectori de muncă cu atribuții de control din cadrul 

Compartimentului Supravegherea Pieței și Îndrumare Angajatori și Angajați în Domeniul 

SSM au efectuat 73 controale şi au verificat 559 de produse reglementate de directivele 

și regulamentele din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, evidenţiate în baza 

de date la nivel naţional.  

În anul 2022 un factor important l-a constituit activitatea de instruire a angajatorilor şi a 

celorlalţi factori implicaţi de către personalul cu atribuţii de securitate şi sănătate în 

muncă din cadrul ITM Galaţi, coordonaţi de către Inspectorul Şef Adjunct SSM al 

instituţiei. 

Inspectoratul nostru a organizat acţiunile de informare şi conştientizare în următoarele 

modalităţi: 

a)  Postarea materialelor informative pe site-ul ITM 

b)  Transmiterea materialelor informative către angajatori prin mijloace electronice 

c) Publicarea unor comunicate de presă pe pagina web a ITM Galaţi sau în mass-media 

d) Sesiuni de informare şi conştientizare susţinute cu prezenţă fizică sau on-line. 

 

a) În anul 2022, pe pagina web a inspectoratului nostru au fost postate 18 materiale de 

informare şi conştientizare în domeniul securității și sănătății în muncă având 

următoarele teme: 

- Activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Galați în domeniul securității și 

sănătății în muncă în anul 2021 

- Rezultatele Acţiunii naţionale de control pentru verificarea modului în care se respectă 

prevederile legale la comercializarea articolelor pirotehnice 

- Rezultatele Campaniei naţionale de verificare a angajatorilor care își desfășoară 

activități în stațiile de distribuție a carburanților auto 

- Campania naţională de verificare a modului de respectare a cerinţelor minime de 

securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor (4 materiale) 

- Campania națională de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime 

pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși 

riscurilor de explozie și incendiu  

https://www.inspectiamuncii.ro/documents/656708/1345761/cp+060422+campanie+explozii.docx/83a2815d-eaf2-45d4-9994-7bd4c2c867a7
https://www.inspectiamuncii.ro/documents/656708/1345761/cp+060422+campanie+explozii.docx/83a2815d-eaf2-45d4-9994-7bd4c2c867a7
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- Rezultatele Campaniei naționale pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată 

şi verificarea modului în care se respectă dispoziţiile legale în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitate în domeniile de activitate: 

fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase, comerţ cu amănuntul al 

pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate 

- Concursul naţional „Ştiu şi aplic - Securitatea şi sănătatea în muncă se deprind de pe 

băncile şcolii” - etapa judeţeană 

- Campania naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de 

competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2022, 

coordonat de către Comisia Europeană (3 materiale) 

- 28 aprilie - Ziua Mondială a Securității și Sănătății în Muncă 

- Acțiunea de control pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale determinate de 

stresul profesional (2 materiale) 

- Măsurile ce trebuie aplicate de către angajatori în perioadele cu temperaturi extreme 

ridicate 

- Acţiunea de control în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă la angajatorii care îşi 

desfăşoară activitatea în domeniul Comerţului cu ridicata, cu excepţia comerţului cu 

autovehicule şi motociclete - CAEN 46 

 

b) De asemenea, colectivul de inspectori de muncă din cadrul Serviciului Control SSM a 

transmis prin mijloace electronice 20 materiale în scopul informării şi conştientizării 

către 194 angajatori.  

Titlurile materialelor de informare şi conştientizare transmise angajatorilor sunt 

următoarele: 

- Material informare privind Acțiunea de verificare a modului de identificare a riscurilor 

care provoacă afecțiuni musculo-scheletice (AMS), precum și a măsurilor luate de 

angajatori în vederea prevenirii acestora 

- Ghid SLIC privind AMS 

- Afecțiunile musculo-scheletice – risc și prevenire 

- Material informare privind Acțiunea de control pentru prevenirea îmbolnăvirilor 

profesionale determinate de stresul profesional 

- Concursul naţional „Ştiu şi aplic - Securitatea şi sănătatea în muncă se deprind de pe 

băncile şcolii” 

- Campania naţională de verificare a modului de respectare a cerinţelor minime de 

securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor 

- 28 aprilie - Ziua Mondială a Securității și Sănătății în Muncă 

- Electrosecuritatea 

- Lucrul în condiții de izolare și în perioade cu temperaturi extreme 

- Material informare privind Acțiunea de conştientizare şi control vizând modul de 

respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea 

https://www.inspectiamuncii.ro/documents/656708/1345761/cp+110422+campanie+panificatie.docx/eac36607-b46c-429e-bcad-cf7dcdda1302
https://www.inspectiamuncii.ro/documents/656708/1345761/cp+110422+campanie+panificatie.docx/eac36607-b46c-429e-bcad-cf7dcdda1302
https://www.inspectiamuncii.ro/documents/656708/1345761/cp+110422+campanie+panificatie.docx/eac36607-b46c-429e-bcad-cf7dcdda1302
https://www.inspectiamuncii.ro/documents/656708/1345761/cp+110422+campanie+panificatie.docx/eac36607-b46c-429e-bcad-cf7dcdda1302
https://www.inspectiamuncii.ro/documents/656708/1345761/cp+110422+campanie+panificatie.docx/eac36607-b46c-429e-bcad-cf7dcdda1302
https://www.inspectiamuncii.ro/documents/656708/1345761/cp+18042022+supravegherea+pietei.docx/c430db39-3e31-46c5-a899-bf1438753021
https://www.inspectiamuncii.ro/documents/656708/1345761/cp+18042022+supravegherea+pietei.docx/c430db39-3e31-46c5-a899-bf1438753021
https://www.inspectiamuncii.ro/documents/656708/1345761/cp+18042022+supravegherea+pietei.docx/c430db39-3e31-46c5-a899-bf1438753021
https://www.inspectiamuncii.ro/documents/656708/1345761/cp+151122+actiunea+12.docx/94e958f8-6f7d-490a-8220-3f0868732bd1
https://www.inspectiamuncii.ro/documents/656708/1345761/cp+151122+actiunea+12.docx/94e958f8-6f7d-490a-8220-3f0868732bd1
https://www.inspectiamuncii.ro/documents/656708/1345761/cp+151122+actiunea+12.docx/94e958f8-6f7d-490a-8220-3f0868732bd1
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protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau 

mutageni la locul de muncă 

 

c) Una dintre modalităţile prin care instituţia noastră a realizat informarea şi 

conştientizarea angajatorilor şi a altor factori implicaţi a fost publicarea pe site-ul 

inspectoratului şi furnizarea către mass-media a unor comunicate de presă cu privire la 

activităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

Informaţiile referitoare la rezultatele controalelor efectuate de inspectorii de muncă în 

cadrul Campaniei naţionale de verificare a modului de respectare a cerinţelor minime de 

securitate la lucrările din domeniul construcţiilor, a Acțiunii de control în domeniul 

sănătăţii şi securităţii în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul 

Comerţului cu ridicata, a Acțiunii de control pentru prevenirea îmbolnăvirilor 

profesionale determinate de stresul profesional, precum și a rezultatelor obținute de 

elevii gălățeni la Concursul naţional „Ştiu şi aplic - Securitatea şi sănătatea în muncă se 

deprind de pe băncile şcolii”, au fost preluate de posturile locale de radio şi televiziune 

precum şi în presa scrisă. 

 

d) Un impact deosebit în rândul beneficiarilor acţiunilor de instruire în domeniul SSM l-

au avut în anul 2022 sesiunile de informare şi conştientizare organizate de către 

colectivul de inspectori de muncă Control SSM, sub coordonarea Inspectorului Şef 

Adjunct SSM. 

Astfel, în decursul anului 2022 au fost realizate 20 sesiuni de informare şi conştientizare 

în domeniul SSM, la care au participat 237 invitaţi, reprezentând angajatori,  lucrători 

desemnați ori lucrători aparţinând serviciilor interne de prevenire și protecție, angajaţi, 

reprezentanți ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul SSM, reprezentanți ai 

organizaţiilor sindicale şi patronale, reprezentanți ai altor instituţii, organizaţii, servicii 

externe de prevenire și protecție. 

Temele abordate în cadrul sesiunilor au fost: 

- Informare privind organizarea Concursului naţional „Ştiu şi aplic - Securitatea şi 

sănătatea în muncă se deprind de pe băncile şcolii”  

- Acţiunea de control în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă la angajatorii care îşi 

desfăşoară activitatea în domeniul Comerţului cu ridicata  

- Acțiunea de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din  

întreprinderi mici (10 - 49 lucrători) 

- 28 aprilie - Ziua Mondială a Securității și Sănătății în Muncă 

- Material informare privind Acțiunea de verificare a modului de identificare a riscurilor 

care provoacă afecțiuni musculo-scheletice (AMS), precum și a măsurilor luate de 

angajatori în vederea prevenirii acestora 

- Afecțiunile musculo-scheletice, risc și prevenire 

https://www.inspectiamuncii.ro/documents/656708/1345761/cp+151122+actiunea+12.docx/94e958f8-6f7d-490a-8220-3f0868732bd1
https://www.inspectiamuncii.ro/documents/656708/1345761/cp+151122+actiunea+12.docx/94e958f8-6f7d-490a-8220-3f0868732bd1
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- Acțiunea de control pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale determinate de 

stresul profesional 

- Riscul potențial de explozie 

- Situația accidentelor înregistrate de ITM Galați în anul 2021 

- Analiza evenimentelor din cauze non – violente la nivelul ITM Galați în anul 2021 

- HG 259/2022 pentru modificarea și completarea Normelor Metodologice de aplicare a 

Legii 319/2006, aprobate prin HG 1425/2006 

- Promovarea imaginii Inspecției Muncii cu ocazia zilei acesteia – 11.07.2022 

- Rezultate controale în domeniul construcțiilor 

- Dinamica accidentelor de muncă din domeniul construcțiilor 

- Prezentarea broșurii Riscuri legate de manipularea manuală a maselor la locul de 

muncă 

- Analiza evenimentelor având cauze patologice, în anul 2021 

- Lucrul în condiții de izolare și în perioade cu temperaturi extreme 

- Informare privind afecțiunile musculo-scheletice în domeniul construcțiilor 

- Rezultatele controalelor în domeniul construcțiilor 

- Ghidul de campanie – Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele 

 

În perioada 03 – 05.10.2022 s-a desfășurat la Focșani Simpozionul Regional dedicat 

Săptămânii Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncăla care Inspectoratul 

Teritorial de Muncă Galați a participat cu două lucrări cu tema „Locurile de muncă 

sănătoase îți fac sarcina mai ușoară”, lucrări elaborate în colaborare cu angajatori 

reprezentativi pentru județul Galați. 

 

În afara modalităţilor specifice de realizare a informării şi conştientizării factorilor 

implicaţi în activităţile de SSM prezentate mai sus, colectivul Serviciului Control SSM din 

cadrul ITM Galaţi a realizat permanent un dialog cu angajatorii şi reprezentanţii 

acestora prin intermediul vizitelor de inspecţie efectuate sau prin participarea la 

şedinţele trimestriale ale Comitetelor de Securitate şi Sănătate în Muncă. 

Cu ocazia tuturor acestor întâlniri, inspectorii de muncă au răspuns şi au oferit soluţiile 

prevăzute de legislaţia în vigoare la solicitările venite din partea agenţilor economici. 

 

 

 

     Inspector şef                                                                         Inspector Sef Adj SSM 

 

Bogdan Marius Trandafir                                                                      Viorel  Dumitru 

 

 

 


