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INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

Informare derulare Ac iunea nr. 10 din Programul Propriu de Ac iuni al ITM Neam
pentru  anul  2022  - „Ac iune pentru prevenirea îmboln virilor profesionale
determinate de stresul profesional”

I. OBIECTIVELE AC IUNII

promovarea unui mediu de munc  sigur i s tos prin combaterea riscurilor
psihosociale evaluate la sursa i diminuarea acestora;

stabilirea m surilor care se impun pentru prevenirea producerii unor evenimente
grave lucr torilor din cauza riscurilor psihosociale existente la locul de munc ;

con tientizarea i consultarea angajatorilor, cât i a lucr torilor privind
implementarea m surilor de securitate i s tate în munc  pentru cre terea st rii de
bine la  locul de munc ;

încurajarea schimbului de informa ii i bune practici în aplicarea reglement rilor de
securitate i s tate în munc .

II. MOTIVAREA AC IUNII

Analiza dosarelor de cercetare a evenimentelor înaintate i transmise spre avizare de
inspectoratele teritoriale de munc  la Inspec ia Muncii, în ultimi ani, a eviden iat o
cre tere a num rului deceda ilor la locul de munc  din cauze non-violente, cauze
prezumtive legate de existen a riscurilor psihosociale i a stresului la locul de munc ,
generate de componentele sistemului de munc , astfel:

în 2018, din cele 1000  de dosare aflate în analiza Inspec iei Muncii, 336 au avut
cauze patologice;

în 2019, din cele 1011  de dosare aflate în analiza Inspec iei Muncii, 374 au avut
cauze patologice;

în 2020, din cele 890  de dosare aflate în analiza Inspec iei Muncii, 342 au avut cauze
patologice;

în 2021, din cele 972  de dosare aflate în analiza Inspec iei Muncii, 393 au avut cauze
patologice.

Riscurile psihosociale i stresul la locul de munc  se num  printre cele mai mari
provoc ri în materie de securitate i s tate în munc . Acestea au un impact
semnificativ asupra s ii oamenilor, organiza iilor i economiilor na ionale.

Acestea sunt generate de conceperea, organizarea i gestionarea precar  a activit ii, la
nivelul angajatorilor, precum i de un context social necorespunz tor la locul de munc
i pot avea efecte negative pe plan psihologic, fizic sau social.
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Printre condi iile de lucru care determin  riscuri psihosociale se num :

volumul excesiv de munc ;
cerin ele contradictorii i lipsa de claritate privind rolul pe care îl are de îndeplinit

lucr torul;
instruirea nu se face la timp sau nu este suficient ;
lipsa de implicare în luarea deciziilor care afecteaz  lucr torul i lipsa de influen

asupra modului de desf urare a activit ii;
schimb rile organizatorice gestionate necorespunz tor, nesiguran a locului de munc ;
neefectuarea examenului medical la angajare, periodic sau reîntoarcerea la munc ;
comunicarea ineficient , lipsa de sprijin din partea conducerii sau a colegilor;

uirea psihologic i sexual , violen a din partea ter ilor;

Un mediu psihosocial favorabil spore te performan ele i dezvoltarea personal , precum
i bun starea psihic i fizic  a lucr torilor.

Prin urmare, Ac iunea se va concentra pe 8 domenii de activitate care se consider  cu
risc psihosocial crescut i va implica angajatorii i lucr torii s  identifice, s
con tientizeze, i s  g seasc  solu ii pentru reducerea riscurilor psihosociale al turi de
medicul de medicina muncii, în vederea prevenirii timpurii a unor dezechilibre
psihosociale care ar putea provoca îmboln viri, i decese la locul de munc .

III. GRUPUL INT
Ac iunea de control se va desf ura în toate jude ele la  angajatori din sectorul public i
privat care desf oar  activit i în urm toarele domenii de activitate:

industria alimentar  – CAEN –  10

industria textil  – CAEN – 13

produc ia de piese i accesorii pentru autovehicule – CAEN – 293

comer  – CAEN - 47

administra ie public  – CAEN - 84

înv mânt – CAEN - 85

tate – CAEN - 86

activit i de protec ie i gard  - 8010
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