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COMUNICAT - privind raportarea activităţii I.T.M. BOTOŞANI pentru primele 7
luni ale anului 2012 .

În cadrul compartimentului Sănătate şi Securitate în Muncă în cursul primelor 7 luni ale
anului 2012 au fost controlate preventiv 623 unităţi. Au fost verificate în vederea autorizării un
număr de 26 unităţi. Au fost rezolvate 13 sesizări, şi aplicate 2109 sancţiuni contravenţionale, din
care 30 amenzi în valoare totală de 184.500 lei şi 2079 avertismente. Au fost cercetate 77 de
evenimente.
Valoarea totală a sancţiunilor aplicate în cadrul compartimentului Sănătate şi Securitate
în Muncă în primele 7 luni ale anului 2012, este de 184.500 lei.
În ceea ce priveşte OUG 99/2000- privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi
extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă - deoarece nu au fost îndeplinite condiţiile
menţionate în ordonanţă, nu au fost aplicate amenzi, dar în urma verificărilor efectuate cu privire la
menţinerea stării de sănatate a lucrătorilor au fost sancţionaţi cu avertismente un număr de 7 angajatori.
În cadrul compartimentului Control Relaţii de Muncă, în primele 7 luni ale anului 2012, au
fost efectuate controale la un număr de 461 agenţi economici.
Identificarea şi combaterea cazurilor de muncă fără forme legale – în cursul primelor 7
luni ale anului 2012, din totalul de 461 agenţi economici controlaţi, cu un număr de 11.486
salariaţi, au fost depistate 79 persoane lucrând fără forme legale la un număr de 21 angajatori,
amenzile aplicate fiind de 210.000 lei. Pentru cinci angajatori documentele de control au fost înaintate
parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani, întrucît faptele constatate de către inspectorii de muncă se
constituiau în infracţiuni prevăzute la art.264, alin.3- primirea la muncă a mai mult de 5 persoane fără
întocmirea unui contract individual de muncă.

Valoarea totală a sancţiunilor aplicate în cursul primelor 7 luni ale anului 2012 de către
compartimentul Control Relaţii de Muncă, este de 551.600 lei.

Valoarea totală a sancţiunilor aplicate în cadrul ITM Botoşani de către compartimentele
Sănătatea şi Securitatea Muncii şi Control Relaţii de Muncă în cursul primelor 7 luni ale anului
-2012, este de 736.100 lei.
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