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Nr. 4235 din 20.04.2012

COMUNICAT – privind raportarea activităŃii I.T.M. BOTOŞANI
pentru trimestrul I, 2012

În cadrul serviciului Sănătate şi Securitate în Muncă în cursul trimestrului I al anului 2012
au fost controlate preventiv 362 unităŃi. Au fost verificate în vederea autorizării un număr de 12
unităŃi. Au fost rezolvate 6 sesizări, şi aplicate 994 sancŃiuni contravenŃionale, din care 12 amenzi
în valoare totală de 78.500 lei şi 982 avertismente. Au fost cercetate 28 de evenimente.
În ceea ce priveşte raportarea acŃiunilor desfăşurate în trimestrul I, din programul cadru de
acŃiuni al InspecŃiei Muncii enumerăm o parte dintre ele:
1. Campanie NaŃională privind verificarea realizării efective a evaluării riscurilor în
Intreprinderile Mici şi Mijlocii . Au fost efectuate controale la 291 unităŃi, au fost aplicate 2 amenzi
şi 350 avertismente, cuantumul amenzilor aplicate fiind de 20.000 lei. Dintre deficienŃele constatate
- neefectuarea revizuirii periodice a evaluării riscurilor în cazul începerii unor activităŃi noi,
- instrucŃiunile proprii elaborate nu acoperă fiecare loc de muncă şi nu Ńin cont de evaluarea
riscurilor.
2.Campania de monitorizare privind implementarea legislaŃiei naŃionale care transpune
legislaŃia comunitară din domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă. Au fost verificaŃi 291 agenŃi
economici, fiind aplicate 374 avertismente şi 3 amenzi în valoare de 34.500 lei. Dintre deficienŃele
constatate- lipsa instrucŃiunilor proprii necesare instruirii lucrătorilor, - lipsa verificării periodice a
instalaŃiilor sub presiune şi a instalaŃiilor de ridicat, - nesemnalizarea căilor de circulaŃie unde există
riscul căderii lucrătorilor.
3. Controlul modului de utilizare a echipamentelor de muncă precum şi respectarea
tehnologiilor în parchetele de exploatare şi pe drumurile forestiere. Au fost controlate 6 unităŃi,
aplicate 23 avertismente şi o amendă în valoare de 4.000 lei. Dintre deficienŃe – lipsa evaluării
riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, - neîntocmirea planului de prevenire şi
protecŃie bazat pe evaluarea riscurilor,- lipsa elementelor de semnalizare în domeniul securităŃii şi
sănătăŃii în muncă la nivelul parchetelor de exploatare.
4. Verificarea modului în care agenŃii economici din confecŃii, textile, pielărie respectă
prevederile legale din domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă. Au fost verificate 4 unităŃi şi au
fost dispuse 21 avertismente. Dintre deficienŃele constatate - nerevizuirea planului de perevenire şi
protecŃie pentru posturile de lucru aparŃinând grupurilor sensibile, - utilizarea fişelor individuale de
instructaj, neconforme.
5. Verificarea modului în care agenŃii economici din domeniul de activitate
telecomunicaŃii şi reŃele prin cablu, respectă prevederile legale din domeniul securităŃii şi
sănătăŃii în muncă. Au fost verificate 3 unităŃi, aplicate 11 avertismente. Dintre neconformităŃi –
lipsa evaluării riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, - lipsa autorizaŃiei de
funcŃionare din punct de vedere al protecŃiei muncii, - neefectuarea controlului medical periodic
pentru confirmarea/infirmarea aptitudinii în muncă a lucrătorilor.
6. Verificarea modului în care agenŃii economici respectă prevederile legale din domeniul
securităŃii şi sănătăŃii în muncă în activitatea de fabricare a mobilei. Au fost verificate 4 unităŃi şi
aplicate 16 avertismente. Dintre neconformităŃi – nerevizuirea periodică a evaluării riscurilor pentru
securitatea şi sănătatea lucrătorilor, - neadaptarea planului de prevenire şi protecŃie la noile riscuri
identificate.

7. Verificarea modului în care agenŃii economici respectă prevederile legale din domeniul
securităŃii şi sănătăŃii în muncă la utilizarea instalaŃiilor de ridicat şi sub presiune aflate sub
incidenŃa ISCIR. Au fost verificate 15 unităŃi şi aplicate 44 avertismente. Dintre deficienŃe –
neefectuarea verificărilor ISCIR la data scadentă a echipamentelor tehnice pentru ridicat şi
transport, - neefectuarea verificării tehnice periodice a instalaŃiilor sub presiune.
8. Supravegherea pieŃei produselor industriale din domeniul de competenŃă al InspecŃiei Muncii,
conform programului sectorial pentru anul 2012, solicitat de Comisia Europeană. Au fost
verificate 9 unitaŃi, aplicate 9 avertismente. Dintre deficienŃe – declaraŃiile de conformitate
neîntocmite conform legii.
Valoarea totala a sancŃiunilor aplicate în cadrul serviciului Sănătate şi Securitate în
Muncă în cursul trimestrului I - 2012, este de 78.500 lei.

În cadrul serviciului Control RelaŃii de Muncă, în cursul trimestrului I, au fost efectuate
controale la un număr de 360 agenŃi economici. Aceste verificări au avut un caracter complex,
desfăşurându-se în baza programărilor lunare şi acŃiunilor desfăşurate în comun cu organele de
poliŃie şi ale Gărzii Financiare.
1.Campania privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă fără forme legale – în
cursul trimestrului I, din totalul de 360 agenŃi economici controlaŃi, cu un număr de 5162 salariaŃi,
au fost depistate 20 persoane lucrând fără forme legale la un numar de 18 angajatori, amenzile
aplicate fiind de 200.000 lei.
În luna ianuarie 2012, din totalul de 105 angajatori controlaŃi din acest punct de vedere, au fost
depistaŃi 3 care foloseau forŃa de muncă fără forme legale, fiind identificate în această situaŃie un număr de 3
persoane, aplicându-se amenzi în valoare de 30.000 lei .
În luna februarie 2012, din totalul de 117 angajatori controlaŃi din punct de vedere al modului în
care respectă prevederile legale referitoare la încadrarea în muncă a persoanelor, au fost depistaŃi 8 care
foloseau forŃa de muncă fără forme legale, fiind identificate în această situaŃie un număr de 8 persoane,
aplicându-se amenzi în valoare de 80.000 lei .
În luna martie 2012, din totalul de 138 angajatori controlaŃi, au fost depistaŃi 7 care foloseau forŃa de
muncă fără forme legale, fiind identificate în această situaŃie 9 persoane, aplicându-se amendă în valoare de
90.000 lei .
În acŃiunile de control efectuate de către inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de
Muncă Botoşani, odată cu identificarea cazurilor de muncă fără forme legale s-a urmărit în tematica de
control şi evaluarea modului în care agenŃii economici respectă dispoziŃiile imperative ale Legii 53/2003,
referitoare la executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă ale
salariaŃilor, precum si a altor acte normative din dreptul muncii.
Asftel, în cursul trimestrului I al anului 2012, în cadrul acŃiunilor de control au fost verificate un număr
de 380 de unităŃi cu 7.120 salariaŃi. Pentru neconformităŃile constatate au fost dispuse 1081 măsuri de
remediere. Au fost aplicate 423 sancŃiuni contravenŃionale, dintre care 60 amenzi în valoare totală de
260.800 lei şi 363 avertismente.
A . Executarea contractelor individuale de muncă
Pentru nerespectarea prevederilor privind acordarea repausului săptămânal a fost aplicată o amendă de
1500 lei, 6 societăŃi au fost amendate cu amenzi în valoare totală de 9000 lei pentru că nu întocmeau
documente de evidenŃă a orelor de muncă prestate de salariaŃi, iar pentru neînmânarea unui exemplar din
contractul de muncă salariaŃilor a fost amendată o societate cu 1.500 lei.
B . Suspendarea contractelor individuale de muncă
Nu au fost întâlnite cazuri în trim. I al anului 2012 în care angajatorii să nu fi respectat prevederile legale
referitor la acest aspect.
C . Încetarea contractelor individuale de muncă
Nu au fost întâlnite cazuri în trim. I al anului 2012 în care angajatorii să nu fi respectat prevederile legale
referitor la acest aspect.

2.Verificarea modului în care agenŃii economici respectă prevederile
nr.156/2000referitoare la protecŃia cetăŃenilor români care lucrează în străinătate.

Legii

În primul trimestru al anului 2012 nu au fost constatate încălcări ale prevederilor Legii 156-2000. La
inspectorat sunt înregistraŃi de la apariŃia legii şi până în prezent 33 agenŃi de ocupare a forŃei de muncă, însă
majoritatea nu mai desfăşoară activitate în acest domeniu.
3. Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile H.G. 500/2011 privindîntocmirea
şi completarea registrului general de evidenŃă a salariaŃilor.
La un număr de 142 unităŃi au fost găsite deficiente legate de respectarea H.G. 500/2011,
referitoare la completare a Registrului general de evidenŃă al salariaŃilor în formă electronică,
precum şi la întocmirea dosarelor de personal ale salariaŃilor.Pentru remedierea deficienŃelor
constatate au fost dispuse 236 măsuri, fiind aplicate 151 sancŃiuni contravenŃionale, dintre care 31
amenzi în valoare totală de 47.500 lei.
4. Respectarea prevederilor legale în sectorul confecŃii, textile,pielărie
Au fost controlate 7 unităŃi din care una a fost sancŃionată cu amendă de 10000 lei pentru primirea la
muncă a unui salariat fără a încheia cu acesta contract individual de muncă, iar o unitate a fost amendată cu
1.500 lei pentru neacordare repaus săptămânal.

5. Campanii naŃionale privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată în
domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia.
-

Campanie muncă fără forme legale de angajare-SILVICULTURĂ perioada 19.03.-30.03.2012
4 angajatori controlaŃi, 8 deficienŃe, 5 sancŃiuni, 2 amenzi în valoare totală de 12000 lei, din care 1
de 10000 lei pentru muncă fără forme legale.

-

Campanie brutării perioada 14-15 martie 2012
11 angajatori controlaŃi , 33 deficienŃe constatate, 16 sancŃiuni, 2 amenzi în valoare totală de 3000
lei.

-

Campanie construcŃii perioada 29-30 martie 2012
15 angajatori controlaŃi , 28 deficienŃe constatate, 11 sancŃiuni, din care 3 amenzi în valoare totală de
32.000 lei ( pentru muncă fără forme legale 30.000 lei – 3 persoane depistate).

Valoarea sancŃiunilor aplicate de către serviciul Control RelaŃii de Muncă în trimestrul I
al anului 2012 este de 260.800 lei.
Valoarea totală a sancŃiunilor aplicate în cadrul ITM Botoşani de către serviciile
Sănătatea şi Securitatea Muncii şi Control RelaŃii de Muncă în cursul trimestrului I -2012, este
de 339.300 lei.
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