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Nr. 2636 din 24 .04.2013

COMUNICAT – privind raportarea activităţii I.T.M. BOTOŞANI
pentru trimestrul I, 2013

În cadrul serviciului Sănătate şi Securitate în Muncă în cursul trimestrului I al anului 2013 au fost
controlate preventiv 236 unităţi fiind dispuse 665 măsuri. Au fost aplicate 654 sancţiuni contravenţionale
din care amenzi în valoare totală de 132.000 lei.
În ceea ce priveşte raportarea acţiunilor desfăşurate în trimestrul I, din programul cadru de acţiuni al
Inspecţiei Muncii enumerăm o parte dintre ele:
1. Campanie de informare şi conştientizare a angajatorilor şi lucrătorilor din IMM-uri, privind
riscuri noi şi emergente la locul de muncă, mijloacele de aplicare a prevederilor legale şi bune practici
europene.
La nivelul ITM Botoşani a fost constituit un grup local de lucru, şi a selecţionat un număr de 30
IMM-uri, care vor participa la acţiunile de informare şi conştientizare privind riscurile noi şi emergente,
astfel încât să fie acoperite toate tipurile de întreprinderi din punct de vedere al numărului de lucrători. La
alegerea acestor IMM-uri s-a ţinut şi de reprezentativitatea acestora la nivelul judeţului Botoşani.
2. Acţiune de control privind respectarea prevederilor legale referitoare la securitate şi sănătate în
muncă, în activitatea de prelucrare a lemnului.
Au fost controlate un număr de 5 unităţi, cu un număr total de 77 lucrători din industria prelucrării
lemnului. În urma verificărilor au fost dispuse 19 măsuri pentru îmbunătăţirea stării de securitate şi sănătate
în muncă şi au fost aplicate 19 de sancţiuni contravenţionale cu avertisment şi o amendă contravenţională
în valoare de 4000 lei.
3. Verificarea modului în care agenţii economici din confecţii, textile, pielărie, respectă
prevederile legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
În cadrul unei ,,Campanii naţionale,, ordonată de Inspecţia Muncii, cât şi ca urmare a acţiunilor de
control întreprinse de ITM Botoşani, au fost verificate un număr de 23 unităţi, cu un număr total de 3082
angajaţi, din domeniile de activitate menţionate. În urma vizitelor de control au fost constatate un număr de
68 deficienţe, pentru remedierea cărora au fost dispuse un număr de 68 măsuri.S-au aplicat 68 de sancţiuni,
din care: 64 avertismente şi 4 amenzi contravenţionale, în valoare de 20.000. lei.
Valoarea totală a sancţiunilor aplicate în cadrul compartimentului Sănătate şi Securitate în
Muncă în cursul trimestrului I - 2013, este de 132.000 lei.

În cadrul compartimentului Control Relaţii de Muncă, în cursul trimestrului I, au fost efectuate
controale la un număr de 402 agenţi economici. Aceste verificări au avut un caracter complex,
desfăşurându-se în baza programărilor lunare şi acţiunilor desfăşurate în comun cu reprezentanţi ai
Inspectoratului Judeţean de Poliţie, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi şi ai Gărzii Financiare.
1.Campania privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă fără forme legale – în cursul
trimestrului I, din totalul de 402 agenţi economici controlaţi, cu un număr de 13.292 salariaţi, au fost
depistate 8 persoane lucrând fără forme legale, amenzile aplicate fiind de 240.000 lei. Pentru primirea la
muncă a mai mult de 5 persoane fără încheierea contractelor de muncă, fapte ce constituie infracţiune, a fost
constatat un caz ce a fost înaintat către Parchet.
În acţiunile 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 agenţii economici respectă dispoziţiile imperative ale Legii 53/2003 –
Codul Muncii, referitoare la executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de
muncă ale salariaţilor, precum si a altor acte normative din dreptul muncii.
Un număr de 6 de societăţi au fost amendate cu amenzi în valoare totală de 9.000 lei pentru că nu
întocmeau documente de evidenţă a orelor de muncă prestate de salariaţi, pentru neacordare repaus
săptămânal au fost aplicate 2 amenzi în valoare totală de 3.000 lei, pentru negarantare în plată a salariului
minim pe economie au fost aplicate 2 amenzi în valoare de 800 lei, pentru neânmânarea unui exemplar din
contractele de muncă către salariati a fost amendată o unitate cu amendă în valoare de 1.500 lei, pentru
împiedicarea efectuării controlului a fost aplicată o amendă de 7.000 lei .
Asftel, în cursul trimestrului I al anului 2013, în cadrul acţiunilor de control au fost verificate un
număr de 416 unităţi. Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse 1.109 măsuri de remediere. Au fost
aplicate 290 sancţiuni contravenţionale, dintre care 64 amenzi în valoare totală de 304.600 lei şi 226
avertismente.
2.Verificarea modului în care agenţii economici respectă prevederile Legii nr.156/2000 referitoare
la protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate.
În primul trimestru al anului 2013 nu au fost constatate încălcări ale prevederilor Legii 156-2000. La
inspectorat sunt înregistraţi de la apariţia legii şi până în present 34 agenţi de ocupare a forţei de muncă, însă
majoritatea nu mai desfăşoară activitate în acest domeniu.
3. Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile H.G. 500/2011 privind întocmirea
şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor.
Din totalul de 402 angajatori controlaţi în trimestrul I al anului 2013 s-au constatat deficienţe la 94.
Aceştia nu au respectat prevederile HG nr. 500/2011 privind întocmirea, completarea şi transmiterea
registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic,în termenul legal.
Pentru remedierea deficienţelor constatate au fost dispuse 198 măsuri, fiind aplicate 98 sancţiuni
contravenţionale, dintre care 35 amenzi în valoare totală de 43.300 lei.
4. Campanii naţionale privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată
în domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia.
-

Campanie confecţii, textile, pielărie, perioada 27.02-28.02.2013
20 angajatori controlaţi, 8 persoane depistate fără forme legale de angajare, 47 deficienţe, 5
sancţiuni, amenzi în valoare totală de 4300 lei, o infracţiune;

-

Campanie brutării perioada 19-21 martie 2013
17 angajatori controlaţi , o persoană depistată fără forme legale de angajare, 30 deficienţe constatate,
14 sancţiuni, amenzi în valoare totală de 15.000 lei.

-

Campanie întreţinere şi reparaţii auto, perioada 06-07 martie 2013
21 angajatori controlaţi , 4 persoane depistate fără forme legale de angajare, 62 deficienţe constatate,
13 sancţiuni, amenzi în valoare totală de 46.000 lei .

Valoarea sancţiunilor aplicate de către compartimentul Control Relaţii de Muncă în trimestrul I
al anului 2013 este de 304.600 lei.

Valoarea totală a sancţiunilor aplicate în cadrul ITM Botoşani de către compartimentele
Sănătatea şi Securitatea Muncii şi Control Relaţii de Muncă în cursul trimestrului I -2013 , este de
442.600 lei.
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