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În domeniul relatiilor de muncă
Conform situţiei centralizatoare privind activitatea Corpului de control – Relaţii de Muncă, în
perioada 01.10.2018 –31.12.2018, în cadrul acţiunilor de control au fost verificaţi un număr
de 268 angajatori. Pentru neconformităţile constatate au fost sancţionaţi un număr de 25
angajatori, au fost dispuse 367 măsuri de remediere, au fost aplicate 36 sancţiuni
contravenţionale, dintre care 22 amenzi în valoare totală de 285.300 lei şi 14 avertismente.
Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Codului Muncii - Legea nr.
53/2003, modificată şi completată, ale altor acte normative de dreptul muncii, precum şi
ale clauzelor contractelor colective de muncă.
În perioada 01.10.2018 – 31.12.2018, compartimentele Control Relaţii de Muncă şi Control
Muncă Nedeclarată şi-au desfăşurat activitatea în baza programărilor lunare, şi a temelor din
“Programul de actiuni” al ITM Botoşani pentru anul 2018.
Astfel, în această perioadă, au fost verificaţi din punct de vedere al modului în care respectă
prevederile legale referitoare la încadrarea în muncă un număr de 251 agenţi economici, cu
un număr de 7953 salariaţi din care 4499 femei şi 5 minori cu vârsta cuprinsă între 15–18 ani,
8 angajatori fiind sancţionaţi pentru că foloseau muncă nedeclarată.
Au fost depistate un număr de 17 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, dintre care 3
femei şi 2 minori. În urma acestor verificări au fost aplicate 12 sancţiuni contravenţionale,
dintre care 8 amenzi în valoare totală de 260.000 lei şi 4 avertismente. Au fost dispuse un
număr de 9 măsuri.
În acţiunile de control efectuate de către inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului
Teritorial de Muncă Botoşani, odată cu identificarea cazurilor de muncă nedeclarată s-a
urmărit în tematica de control şi evaluarea modului în care agenţii economici respectă
dispoziţiile imperative ale Legii 53/2003, referitoare la executarea, modificarea, suspendarea
şi încetarea contractelor individuale de muncă ale salariaţilor, precum si a altor acte
normative din dreptul muncii.
În acest sens, au fost aplicate un număr de 20 sancţiuni contravenţionale, dintre care 12
amenzi şi 8 avertismente, valoarea amenzilor fiind de 213.500 lei.
Verificarea modului în care se respectă de către agenţii economici prevederile O.G.
25/2014 referitoare la încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în
România.
Pe parcursul trimestrului IV 2018, s-a efectuat un singur control, la acesta participând şi
lucrători din cadrul Biroului pentru Imigrări al judeţului Botoşani.Nu au fost constatate
deficienţe.
Verificarea modului în care agenţii economici respectă prevederile Legii nr.156/2000
referitoare la protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate.
În perioada 01.10.2018 – 31.12.2018 s-au efectuat 8 controale la persoane juridice care au
obiect principal de activitate „Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă”, la nivelul
judeţului fiind însă activ doar un agent de ocupare a forţei de muncă.
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Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile H.G.905/2017 privind
întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor.
În perioada 01.10.2018 – 31.12.2018, din totalul de 265 angajatori controlaţi privind
întocmirea, completarea şi transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în
format electronic, în termenul legal, la 5 angajatori s-au aplicat 5 sancţiuni, din care 4
amenzi în valoare de 4000 lei şi un avertisment. Pentru remedierea deficienţelor constatate
au fost dispuse 52 de măsuri.
Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr.52/2011 privind
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri şi a normelor de
aplicare a acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.
În perioada 01.10.2018 –31.12.2018 au fost efectuate un număr de 19 controale la 19
beneficiari la care s-au identificat un total de 55 zilieri. S-au constatat 10 neconformităţi,
pentru care s-au dispus un număr de 11 măsuri şi 10 sancţiuni contravenţionale cu
avertisment. Au fost dispuse măsuri privind completarea corectă a datelor de identificare ale
zilierilor.
În această perioadă un numar de 9 angajatori au achiziţionat Registrul de evidenţă a
zilierilor, un număr de 72 angajatori au transmis copia registrului, fiind înregistrate 15.887
poziţii în registru.
Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile art. 129 alin. 1 şi 2 din
Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Pe parcursul trimestrului IV al anului 2018, inspectorii din cadrul Compartimentului R.M. au
verificat 7 de angajatori şi nu s-au constatat încălcări ale dispoziţiilor art.129, alin 1 şi 2 din
Legea dialogului social nr.62/2011 republicată.

În domeniul Securitate şi Sănătate în Muncă
Principalele acţiuni prevăzute în Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii şi în
Programul propriu de acţiuni pentru anul 2018 au fost campaniile de control şi
conştientizare şi acţiunile specifice în domeniul securitatii şi sănătatii în muncă.
- Compartimentul Control Securitate şi Sănătate în Muncă
- Compartimentul supravegherea pieţei şi îndrumare angajatori şi angajaţi în domeniul
Securitate şi Sănătate în Muncă
-număr controale organizate în perioada monitorizată, cu precizarea domeniului de verificare
şi a actelor normative în baza cărora s-au efectuat acestea - 133 controale pentru verificarea
respectării prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
-rezultatul controalelor -282 sancţiuni contravenţionale din care 5 amenzi în valoare de 36000
lei şi 277 avertismente.
1. Campanie naţională privind respectarea prevederilor legale în ceea ce privește
instruirea și informarea lucrătorilor în activităţile din domeniul construcţiilor.
Au fost efectuate un număr de 2 controale la 2 angajatori cu un total de 320 angajaţi, fiind
constatate un număr de 7 neconformităţi, pentru care s-au dispus un număr de 7 măsuri şi 7
sancţiuni contravenţionale cu avertismente. De asemenea, au fost verificate îndeplinirea
măsurilor dispuse în controalele anterioare la un număr de 7 angajatori, constatându-se
îndeplinirea acestora, la termenele stabilite.
2. Campanie naţională privind verificarea modului de respectare a prevederilor Legii nr.
52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfășurate de zilieri,
cu modificările și completările ulterioare.
Au fost efectuate acţiuni de control privind realizarea măsurilor dispuse la controlul anterior
la un număr de 10 unităţi, fiind constatate un număr de 1 neconformităţi faţă de prevederile
legale pentru care s-au dispus măsuri de remediere, fiind aplicate un număr de 1 sancţiuni
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contravenţionale cu avertismente.
3. Acţiune de verificare a respectării prevederilor legale privind securitatea şi sănătatea
în muncă la desfăşurarea activităţilor cu articole pirotehnice.
Au fost efectuate acţiuni de control la un număr de 5 unităţi din domeniu, fiind constatate
un număr de 5 neconformităţi faţă de prevederile legale pentru care s-au dispus măsuri de
remediere, fiind aplicate un număr de 5 sancţiuni cu avertismente.
4.Acţiune de control privind verificarea modului în care se respect cerinţele minime de
securitate şi sănătate în muncă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase.
Au fost efectuate acţiuni de control la o unitate din domeniu, fiind constatate un număr de 3
neconformităţi faţă de prevederile legale pentru care s-au dispus măsuri de remediere, fiind
aplicate un număr de 3 sancţiuni cu avertismente.
5. Campanie naţională de supravegherea pieţei produselor industriale din domeniul de
competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2018,
coordonat de către Comisia Europeană.
Au fost efectuate acţiuni de control la un număr de 13 unităţi din domeniu, fiind controlate
82 produse şi constatate un număr de 3 neconformităţi faţă de prevederile legale pentru
care s-au dispus măsuri de remediere, fiind aplicate un număr de 3 sancţiuni
contravenţionale cu avertismente.
6. Verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate și sănătate în
muncă în unităţile de prelucrare primară a lemnului.
Au fost efectuate acţiuni de control privind îndeplinirea măsurilor dispuse în controalele
anterioare la un număr de 7 unităţi din domeniu, fiind constatate un număr de 23 măsuri
îndeplinite şi 3 măsuri neîndeplinite pentru care s-au dispus măsuri de remediere, fiind
aplicate un număr de 3 sancţiuni contravenţionale cu avertismente.
7. Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din
întreprinderi mijlocii (50 - 249 lucrători).
Au fost efectuate acţiuni de control la un număr de 26 unităţi, fiind constatate un număr de
94 neconformităţi faţă de prevederile legale pentru care s-au dispus măsuri de remediere,
fiind aplicate un număr de 94 sancţiuni cu avertismente.

Valoarea totală a amenzilor aplicate de către ITM, în cadrul domeniilor
Sănătate şi Securitate în Muncă şi Control Relaţii de Muncă, în cursul
trimestrului IV 2018, este de 321.300 lei.

Inspector – şef
Dan Moldovanu
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