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COMUNICAT – privind raportarea activităţii I.T.M. BOTOŞANI
pentru trimestrul II, 2013
În cadrul serviciului Sănătate şi Securitate în Muncă în cursul trimestrului II al anului
2013 au fost controlate preventiv 276 unităţi fiind dispuse 703 măsuri. Au fost aplicate 694
sancţiuni contravenţionale, din care 675 avertismente şi 19 amenzi în valoare totală de 101.000
lei.
În ceea ce priveşte raportarea acţiunilor desfăşurate în trimestrul II, din programul cadru de
acţiuni al Inspecţiei Muncii , enumerăm o parte dintre ele:
1. Campanie naţională de supravegherea pieţei produselor industriale în domeniul de
competenţă al Inspecţiei Muncii conform programului sectorial pentru anul 2013, coordonat de
către Comisia Europeană.
Au fost efectuate controale la 12 unităţi, şi aplicate 12 avertismente. Nereguli constatate
privind lipsa declaraţiilor de conformitate – lipsa adresei complete a producătorului, numărul de
fabricaţie, etc.
2. Acţiune privind verificarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă
pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă specifice domeniilor
construcţiilor de clădiri şi a lucrărilor speciale de construcţii.
Au fost efectuate 22 controale la un număr de 22 angajatori, fiind aplicate 48 avertismente şi
6 amenyi în valoare de 32.000 lei. Dintre neregulile constatate – neefectuarea controlului medical
periodic prin medicul de medicina muncii, -lipsa verificării modului în care se utiliyeayă EIP de
către lucrători, -neasigurarea scărilor de acces de la un nivel la altul al schelelor.
3. Acţiune privind verificarea respectării prevederilor legale de securitate şi sănătate în
muncă la angajatorii care efectuează activităţi conexe aeroporturilor civile.
Au fost făcute 6 controale la 6 unităţi fiind aplicate 14 avertismente şi o amendă în valoare
de 10.000 lei. Dintre neregulile constatate - neacordarea EIP, - neefectuarea controlului medical
prin medicul de medicina muncii, - necompletarea fişelor individuale de instruire prin medicul de
medicina muncii.
4. Verificarea activităţii de prevenire efectuată de serviciile de specialitate din cadrul
Complexelor energetice în scopul reducerii riscurilor legate de electrocutare.
Au fost efectuate 12 controale la un număr de 12 angajatori, fiind dispuse 40 de
avertismente. Dintre neregulile constatate – lucrătorii nu au fost informaţi cu privire la conţinutul
fişelor de securitate a agenţilor chimici periculoşi utiliyaţi, - lucrătorul desemnat sau angajatorul
care-şi asumă responsabilităţile în domeniul SSM, nu îndeplineşte condiţiile minime de pregătire, la elaborarea instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă nu s-a ţinut cont de
particularităţile locurilor de muncă.

5. Acţiune privind implementarea legislaţiei naţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă reglementate de prevederile H.G. nr. 1049/2006 – industria extractivă de suprafaţă şi
subteran.
Au fost efectuate 170 controale la 164 unităţi, s-au aplicat 430 avertismente şi 9 amenzi în
valoare de 43.000 lei. Dintre neregulile constatate – lipsa evaluării riscurilor privind securitatea şi
sănătatea lucrătorilor, - neadaptarea planului de prevenire şi protecţie la noile riscuri identificate, neefectuarea de măsurători privind nivelul noxelor la locurile de muncă, etc.
6. Acţiune privind verificarea modului în care agenţii economici respectă prevederile
legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă în activităţile de transport intern,
depozitare şi utilizare a substanţelor de uz fitosanitar şi a îngrăşămintelor chimice în agricultură.
Au fost efectuate controale la 2 unităţi, fiind aplicate 6 avertismente. Dintre neregulile
constatate - lucrătorii nu au fost informaţi cu privire la conţinutul fişelor de securitate a agenţilor
chimici periculoşi utilizaţi, - în fişa postului nu au fost stabilite atribuţiile şi răspunderile ce revin
lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
7. Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din
microîntreprinderi (0-9 lucrători) şi măsurile de prevenire şi protecţie aplicate.
Au fost efectuate controale la 15 unităţi fiind aplicate 45 avertismente şi o amendă în
valoare de 7.000 lei. Dintre neregulile constatate - lipsa evaluării riscurilor privind securitatea şi
sănătatea lucrătorilor, - neadaptarea planului de prevenire şi protecţie la noile riscuri identificate, amenajarea necorespunzătoare a vestiarelor pentru lucrători.
Valoarea totală a sancţiunilor aplicate în cadrul compartimentului Sănătate şi Securitate
în Muncă în cursul trimestrului II - 2013, este de 101.000 lei.
Valoarea totală a sancţiunilor aplicate în cadrul compartimentului Sănătate şi Securitate
în Muncă în cursul semestrului I - 2013, este de 233.000 lei.

În cadrul compartimentului Control Relaţii de Muncă, în cursul trimestrului II, au fost
efectuate controale la un număr de 361 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 II, din totalul de 313 agenţi economici controlaţi, cu un număr de 5.206
salariaţi, au fost depistate 8 persoane lucrând fără forme legale, amenzile aplicate fiind de 80.000
lei. Nu au fost constatate cazuri de primire la muncă a mai mult de 5 persoane fără încheierea
contractelor de muncă.
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 3 societăţi au fost amendate cu amenzi în valoare totală de 4500 lei, pentru că nu
întocmeau documente de evidenţă a orelor de muncă prestate de salariaţi, pentru nerespectarea
prevederilor privind munca suplimentară a fost amendat un angajator cu 1500 lei, pentru
negarantarea în plată a salariului minim pe economie a fost amendat un angajator cu 300 lei.
În total, în al doilea trimestru al anului 2013 au fost controlate 361 unităţi cu un număr total
de 5.501 salariaţi. La 181 angajatori au fost constatate deficienţe şi au fost dispuse 663 măsuri de
remediere a acestora.
Au fost aplicate 225 sancţiuni contravenţionale, dintre care 37 amenzi în valoare totală de
144.800 lei şi 188 avertismente.

2.Verificarea modului în care agenţii economici respectă prevederile Legii nr.156/2000
referitoare la protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate.
În trimestrul II al anului 2012 nu au fost constatate încălcări ale prevederilor Legii 1562000. La inspectorat sunt înregistraţi de la apariţia legii şi până în prezent 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 303 angajatori controlaţi s-au constatat deficienţe la 95. 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 138 măsuri, fiind aplicate 98
sancţiuni contravenţionale, dintre care, 23 amenzi în valoare totală de 51.000 lei.
4. Campanii naţionale privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată
în domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia.
- Campanie în domeniul fabricării produselor de brutărie şi a produselor făinoase din
perioada
25-26.04.2013:
- 12 angajatori controlaţi, 24 deficienţe constatate, 10 sancţiuni contravenţionale, valoare amenzi
1000 lei;
- Campanie construcţii 11.06.-12.06.2013:
- 19 angajatori controlaţi, 1 persoană depistată fără forme legale de angajare, 34 deficienţe, 16
sancţiuni, amenzi în valoare totală de 12.000 lei;
- Campanie naţională privind respectarea de către agenţii de muncă temporară a
prevederilor H.G. nr.1256/2011privind condiţiilede funcţionare,precum şi procedura de
autorizare a agentului de muncă temporară, perioada 10.04-31.05. 2013:
- 3 angenţi de muncă temporară controlaţi, număr contracte de muncă temporară aflate în
executare 249, fiind dispuse 2 măsuri în temeiul H.G.1256/2011.
Valoarea sancţiunilor aplicate de către compartimentul Control Relaţii de Muncă în
trimestrul II al anului 2013 este de 144.800 lei.
Valoarea sancţiunilor aplicate în cursul semestrului I 2013 de către compartimentul
Control Relaţii de Muncă, este de 449.400 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 II -2013 , este
de 233.000 lei.
Valoarea totală a sancţiunilor aplicate în cadrul ITM Botoşani de către compartimentele
Sănătatea şi Securitatea Muncii şi Control Relaţii de Muncă în cursul semestrului I -2013, este
de 682.400 lei.

INSPECTOR ŞEF
STELIAN METLER

INSPECTOR ŞEF ADJUNCT S.S.M.
DAN MOLDOVANU

