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RAPORT DE ACTIVITATE AL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ
BOTOŞANI PENTRU ANUL 2016

Programele desfăşurate de inspectoratul Teritorial de Muncă Botoşani:
*În domeniul Relaţiilor de Muncă
1.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 01.01.2016 – 31.12.2016, compartimentul Control Relaţii de Muncă şi-a
desfăşurat activitatea în baza programărilor lunare, şi a temelor din “Programul de
actiuni” al ITM Botoşani pentru anul 2016.
În perioada 01.01.2016 – 31.12.2016 au fost verificaţi din punct de vedere al
modului în care respectă prevederile legale referitoare la încadrarea în muncă un
număr de 1228 agenţi economici, având 25790 salariaţi din care 11588 femei, fiind
identificate un număr de 68 persoane lucrând fără forme legale de angajare din care
19 femei .
În urma acestor verificări au fost aplicate 34 amenzi în valoare totală de 600.000 lei
şi au fost dispuse un număr de 23 măsuri.
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, 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 52 de amenzi şi 24 avertismente. Dintre
acestea au fost aplicate 14 amenzi în valoare totală de 21.000 lei, pentru
neîntocmirea documentelor de evidenţă a orelor de muncă prestate de salariaţi;
pentru neacordarea repausului săptămânal a fost aplicată o amendă în valoare de
1500 lei; pentru primirea la muncă fără încheierea unui contract individual de muncă
au fost aplicate 34 amenzi în valoare de 600.000 lei; pentru negarantarea în plată a
salariului minim pe economie – 2 amenzi în valoare de 600 lei; pentru neînmânarea
contractului individual de muncă, o amendă în valoare de 1500 lei. Valoarea totală a
amenzilor aplicate este de 624.600 lei. A fost constatat şi un caz de primire la
muncă a mai mult de 5 persoane, fără întocmirea contractelor individuale de muncă;
fapta constituie infracţiune şi a fost sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria
Botoşani.
Conform situţiei centralizatoare privind activitatea Corpului de control Relaţii de
Muncă, în perioada 01.01.2016 –31.12.2016, au fost efectuate un număr de 1236
controale la un număr de 1125 unităţi. Pentru neconformităţile constatate au fost
sancţionaţi un număr de 231 angajatori, au fost dispuse 2117 măsuri de remediere,
au fost aplicate 285 sancţiuni contravenţionale, dintre care 79 amenzi în valoare
Calea Nationala, nr. 83 A, Botosani, Botosani
Tel.: +4 0231514854; fax: +4 0231512044
itmbotosani@itmbotosani.ro
www.itmbotosani.ro

INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BOTOŞANI
totală de 793.900 lei şi 206 avertismente. Au fost transmise spre executare la ANAF
un număr de 44 procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi au
fost luate în debit de către ANAF un număr de 30 procese verbale de constatare şi
sancţionare a contravenţiilor.
2. 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 anului 2016, au fost efectuate 6 controale din care 5 împreună IGI,
nefiind depistaţi cetăţeni străini aflaţi în situaţii ilegale. De asemenea, am răspuns
prompt tuturor solicitărilor (informaţii) venite din partea Biroului pentru Imigrări al
Judeţului Botoşani, în conformitate cu Planul de Cooperare Operativă semnat cu
Inspectoratului General pentru Imigrări, în vederea intensificării acţiunilor de
verificare a modului de respectare a prevederilor O.G. 25/2014 privind încadrarea în
muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României.
3.Verificarea modului în care agenţii economici respectă prevederile Legii
nr. 156/2000 referitoare la protecţia cetăţenilor români care lucrează în
străinătate.
În perioada 01.01.2016 – 31.12.2016 au fost efectuate 3 controale, la nivelul judeţului
fiind activi doar doi agenţi de ocuparea forţei de muncă. În urma controalelor
efectuate au fost aplicate două amenzi în valoare de 20.000 lei şi au fost dispuse
un număr de 7 măsuri de remediere a deficienţelor constatate.
4.Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile H.G. 500/2011
privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor.
În conformitate cu prevederile H.G. 500/2011 privind întocmirea, completarea şi
transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic, în
termenul legal, din totalul de 1218 angajatori controlaţi în perioada 01.01.2016 –
31.12.2016, s-au constatat deficienţe la 184 dintre aceştia. Pentru remedierea
deficienţelor constatate au fost dispuse 342 măsuri, au fost aplicate 184 sancţiuni
contravenţionale, dintre care 19 amenzi în valoare totală de 115300 lei şi 166
avertismente.
5. 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 01.01.2016 – 31.12.2016, a fost efectuate 16 controale. În urma
verificărilor referitoare la respectarea de către angajatori a prevederilor legale din
Legea nr.52/2011, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional
desfăşurate de zilieri, au fost depistate deficienţe la 7 angajatori, au fost aplicate 7
sancţiuni contravenţionale din care 4 amenzi în valoare de 24.000 lei şi 3
avertismente. În această perioadă un numar de 28 angajatori au achiziţionat
Registrul de evidenţă a zilierilor, un număr de 76 angajatori au transmis copia
registrului, numărul de zilieri înregistraţi în anul de referinţă (poziţii în registru) fiind
de 30762.
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6 .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 anului 2016, inspectorii din cadrul Compartimentului R.M. au verificat
101 de angajatori, sub aspectul respectării dispoziţiilor art.129, alin. 1 şi 2 din Legea
dialogului social nr.62/2011 republicată, şi au constatat că la un număr de 46 unităţi
nu se respectă prevederile acestei legi, drept pentru care au fost dispuse 46
măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.
7 .Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legale privind
relaţiile de muncă din domeniile confecţii, textile, pielarie.
Au fost efectuate un număr de 15 controale şi au fost aplicate 3 sancţiuni
contravenţionale.
8 .Verificarea modului în care transportatorii rutieri respectă prevederile
Legale referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale de
muncă, a timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto.
Au fost efectuate un număr de 11 controale, au fost aplicate un număr de 6 sancţiuni
din care o amendă în valoare de 3000 lei, 5 avertismente şi au fost dispuse 18 măsuri
de remediere a deficienţelor constatate.
9 .Verificarea respectării de către angajatori a prevederilor art.78, alin. 2 şi 3 din
Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, modificată şi completată.
Pe parcursul celor 12 luni au fost controlate 26 unităţi, nefiind semnalate încălcări
ale prevederilor art. 78 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificată şi completată.
10 . Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată
în domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia, a muncii tinerilor şi
copiilor.
În perioada 01.01.2016 – 31.12.2016, au fost efectuate un număr de 1228 controale
pentru identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată; au
fost identificate 68 persoane care lucrau fără forme legale de angajare, fiind
sancţionaţi 36 angajatori, cu amenzi în valoare totală de 600.000 lei. Un
număr de 184 angajatori au fost sancţionaţi cu amenzi în valoare de 115.300 lei
pentru deficienţe la REVISAL.
11 .Campanie Naţională privind verificarea respectării prevederilor legale în
domeniul relaţiilor de muncă în cadrul unităţilor care au ca obiect de activitate
COD CAEN 8610 – Activităţi de asistenţă spitalicească: 08.12.2015-29.01.2016
Au fost efectuate controale la cele trei spitale existente pe raza judeţului Botoşani,
a fost aplicată o sancţiune contravenţională şi au fost dispuse 4 măsuri de remediere.
12 .Campanie Naţională privind respectarea de către angajatori a dispoziţiilor
art.129 alin.(1) şi alin.(2) din Legea Dialogului social nr.62/2011 cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi respectarea de către autorităţile şi instituţiile
publice, persoane juridice, publice sau private a dispoziţiilor art.78, alin.(2) şi
alin.(3) din Legea 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor
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persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi completările
ulterioare:21.03 – 30.03.2016.
Au fost controlaţi un număr de 28 angajatori. Dintre aceştia 20 au fost controlaţi pe
Legea Dialogului social nr.62/2011, fiind identificaţi 14 angajatori care nu respectă
dispoziţiilor art.129 alin.(1) şi alin.(2) şi dispuse un număr de 14 măsuri de
remediere; un număr 8 angajatori au fost controlaţi pe Legea 448/2006, fără a fi
descoperite încălcări ale prevederilor legale.

13 .Campanie Naţională privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă
nedeclarata la agenţii economici care desfăşoară activitate în domeniul
construcţiilor : 06-09.04.2016, 28-30.07.2016
Au fost controlaţi un număr de 19 angajatori, având un număr de 916 salariaţi. Au
fost aplicate 2 sancţiuni contravenţionale în valoare de 30.000 lei şi au fost dispuse
un număr de 27 măsuri de remediere a deficienţelor constatate.
14 .Campanie Naţională privind identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi
respectarea prevederilor legale privind timpul de muncă la societăţi care au
obiect de activitate protecţie şi gardă – COD CAEN 8010:18 – 22.04.2016.
Au fost efectuate controale la un număr de 7 obiective/post de pază şi au fost
identificate 12 persoane angajate de societăţi care au sediul social declarat în alt
judeţ. Au fost transmise fişele de identificare şi copii ale registrelor de predare –
primire a postului către 4 inspectorate din ţară.
15 .Campanie Naţională privind respectarea de către transportatorii rutieri a
prevederilor legale referitoare la încheierea şi executarea contractelor
individuale de muncă, a timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto,
COD CAEN 4941- Transporturi rutiere de mărfuri şi COD CAEN 4931- Transporturi
urbane, suburbane şi metropolitan de călători:23 – 31.05.2016.
Au fost efectuate un număr de 11 controale, au fost aplicate un număr de 6 sancţiuni
din care o amendă în valoare de 3000 lei şi 5 avertismente. Au fost dispuse 18
măsuri de remediere a deficienţelor constatate.
16 .Campanie Naţională privind identificarea şi combaterea muncii nedeclarate
şi respectarea prevederilor legale privind timpul de muncă şi de odihnă în unităţi
cu profil de activitate sportivă:13 – 24.06.2016.
Au fost controlaţi un număr de 8 angajatori şi au fost dispuse un număr de 17 măsuri
de remediere a deficienţelor constatate.
17.Campanie Naţională privind identificarea şi combaterea muncii
nedeclarate la agenţi economici care au ca obiect de activitate COD CAEN
56 – restaurante şi servicii de alimentaţie publică: 31.08-02.09.2016.
Au fost controlaţi un număr de 18 angajatori cu un număr de 112 salariaţi, au fost
aplicate 4 sancţiuni contravenţionale cu amenzi în valoare de 11.500 lei şi au fost
dispuse 29 măsuri de remediere.
18 .Campanie Naţională privind respectarea de către beneficiari a prevederilor
Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional
desfăşurate de zilieri:03-14.10.2016
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Au fost controlaţi 14 angajatori, au fost aplicate 6 sancţiuni contravenţionale din
care 3 amenzi în valoare de 18.000 lei şi 3 avertismente. Au fost dispuse 15
măsuri de remediere.
19.Campanie Naţională de verificare a modului în care agenţii de ocupare a forţei
de muncă respect prevederile Legii 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români
care lucrează în străinătate: 07-11.11.2016
Din totalul de 39 agenţi de ocupare forţă de muncă înregistraţi la ITM Botoşani, doar
unul mai desfăşoară activitate şi a fost controlat în luna octombrie fiind sancţionat
cu amendă în valoare de 10.000 lei.
20.Campanie Naţională privind respectarea de către agenţii de muncă temporară
a prevederilor HG.1256/2011, privind condiţiile şi funcţionarea, precum şi
procedura de autorizare a agentului de muncă temporară:21-25.11.2016
Nu au fost efectuate controale, deoarece nu există agenţi de muncă temporară la
nivelul judeţului.
22. Campanie locală privind respectarea prevederilor Legii 53/2003 – Codul
muncii , HG.500/2011 şi Legii 108/1999, acţiuni commune cu IPJ şi IJJ Botoşani:
Au fost controlaţi un număr de 45 angajatori, au fost aplicate 14 sancţiuni
contravenţionale cu amenzi în valoare de 101.500 lei.
Controale operative şi inopinate cu inspectorii antifraudă: 16.06.-23.09.2016
Au fost efectuate 4 controale, au fost aplicate două avertismente scrise şi au fost
dispuse măsuri de remediere a deficienţelor constatate.
23.Campanie Naţională “O zi pe săptămână”.
Au fost controlaţi un număr de 122 angajatori. Au fost sancţionaţi 18 angajatori şi au
fost depistate un număr de 4 persoane care lucrau fără forme legale. Au fost aplicate
19 sancţiuni contravenţionale din care 2 amenzi în valoare de 40.000 lei şi au fost
dispuse 178 măsuri de remediere a deficienţelor constatate.
În luna aprilie, s-a desfăşurat în colaborare cu Camera de Comerţ, Industrie şi
Agricultură Botoşani, un Seminar de informare cu privire la relaţii de
muncă, contracte colective de muncă, administrarea şi monitorizarea relaţiilor de
muncă.
În această perioadă, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoşani au fost
înregistrate un număr de 478 petiţii, dintre care 469 în domeniul Relaţiilor de
Muncă, 9 în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă şi 22 comune (RM+SSM).
Au fost sesizate în special următoarele aspecte: neacordare drepturi salariale,
nerespectarea timpului de muncă, neplata orelor suplimentare, muncă fără forme
legale, nerespectarea prevederilor HG 500 – privind Registrul General de
Evidenţă al Salariaţilor, nerespectare condiţii de muncă, etc. Domeniile de
activitate de unde provin sesizările sunt : prestări servicii, confecţii, construcţii,
comerţ, producţie, etc.
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*În cadrul compartimentului Sănătate şi Securitate în Muncă s-au desfăşurat
următoarele activităţi, conform Programului cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii
Indicatori specifici domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă
În anul 2016, au fost efectuate un număr de 831 controale, la un număr de 828
unităţi. S-au constatat 2028 neconformităţi faţă de prevederile legale, pentru care
s-au dispus 2096 măsuri de îndreptare. Au fost sancţionaţi 718 angajatori, cu 2031
sancţiuni contravenţionale din care 48 amenzi în valoare de 238.500 lei şi 1976
avertismente.
Au fost comunicate 45 de evenimente de către angajatori, în care au fost implicaţi
lucrători. Au fost cercetate 38 de evenimente de către angajatori şi 9 evenimente
de către Inspectoratul Teritorial de Muncă.
În cursul anului 2016, inspectorii de muncă au continuat acţiunile de informare şi
conştientizare a tuturor actorilor implicaţi (angajatori, lucrători, membri ai CSSM,
medici de medicina muncii, reprezentanţi ai patronatelor, sindicatelor etc.) privind
necesitatea dezvoltării culturii de prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă.
*Campanii în domeniul serviciului Sănătate şi Securitate în Muncă
1.Campanie naţională privind implementarea în sistemul de învăţământ a
proiectului „Valenţe culturale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”.
S-a nominalizat grupul local de lucru de la nivelul inspectoratului teritorial de muncă.
S-a contactat Inspectoratul Scolar Judeţean, şcolile participante; s-au efectuat vizite
de lucru a inspectorilor de muncă din cadrul ITM în unităţile şcolare nominalizate.
S-au organizat şi desfăşurat concursuri la nivel judeţean şi naţional.
2.Campanie naţională de verificare a respectării prevederilor legale Privind
securitatea şi sănătatea în muncă la desfăşurarea activităţilor cu articole
pirotehnice.
Au fost verificate 4 unităţi, fiind constatate un număr de 7 deficienţe. S-au dispus un
7 măsuri, fiind sancţionat un singur angajator cu 3 sancţiuni contravenţionale şi 4
avertismente.
3.Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în
Muncă sub egida Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă –
„Stresul sub control”.
S-a nominalizat grupul de lucru de la nivelul inspectoratului teritorial de muncă. Sau efectuat lucrările şi au fost prezentate în cadrul Săptămânii Europene de
Securitate şi Sănătate în Muncă desfăşurate la Iaşi.
4.Campanie naţională de supravegherea pieţei produselor industriale din
domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform programului sectorial
pentru anul 2015, coordonat de către Comisia Europeană
Au fost efectuate un număr de 46 controale la producători, reprezentanţii lor
autorizaţi, importatori şi distribuitori, conform programului sectorial pentru toate
categoriile de produse reglementate de directivele din domeniul de competenţă, în
care au fost identificate 335 produse, fiind aplicate 26 sancţiuni contravenţionale cu
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avertisment. Nu au fost interzise sau retrase de pe piaţă produse neconforme, fiind
dispuse 26 măsuri de punere în conformitate.
5.Campanie naţională privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă
nedeclarată precum şi verificarea modului în care se respectă prevederile legale
de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrătorii din cadrul unităţilor care au
ca obiect de activitate: fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase
şi comerţul cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi a produselor
zaharoase, în magazine.
Au fost verificate 10 unităţi, cu un total de 457 salariaţi, fiind constatate un număr
de 28 deficienţe. S-au dispus 28 măsuri, aplicându-se un număr de 28 sancţiuni
contravenţionale din care 26 avertismente şi 2 amenzi contravenţionale în valoare de
8.000 lei.
6.Campanie naţională privind respectarea de către angajatori a prevederilor Legii
52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de
zilieri şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia în domeniile prevăzute la
art. 11 şi a prevederilor legale privind prevenirea şi combaterea exploatării
copiilor/tinerilor prin muncă în aceste domenii.
Au fost efectuate 15 controale la 10 unităţi beneficiare cu un număr de 20 zilieri,
fiind constatate 27 deficienţe. Au fost dispuse 27 măsuri şi aplicate 27 sancţiuni
contravenţionale cu avertisment.
7.Campanie naţională privind identificarea şi combaterea cazurilor de Muncă
nedeclarată la agenţii economici care au ca obiect de activitate cod CAEN – 56
restaurante şi alte activităţi şi servicii de alimentaţie publică.
Au fost verificate 19 unităţi, cu un total de 703 salariaţi, fiind constatate un număr
de 142 deficienţe. S-au dispus un număr de 142 măsuri, aplicându-se un număr de
142 sancţiuni contravenţionale din care 134 avertismente şi 8 amenzi
contravenţionale în valoare de 33.000 lei.
8. Campanie naţională de combatere a riscurilor de cădere de la înălţime şi surpare
de maluri pe şantierele fixe şi mobile.
În perioada martie – aprilie 2016, au avut loc acţiuni de informare a unităţilor din
domeniul construcţiilor cu privire la modul de derulare a campaniei şi tematica
abordată, conform metodologiei transmise de către Inspecţia Muncii.
Au fost efectuate un număr de 49 controale la 49 angajatori din domeniu, cu un
număr de 2151 salariaţi, fiind constatate un număr de 151 deficienţe faţă de
prevederile legale în domeniu, fiind dispuse un număr de 151 de măsuri de
remediere. Au fost sancţionaţi 49 angajatori cu 151 sancţiuni contravenţionale din
care 7 amenzi în valoare de 42.000 lei şi 144 avertismente contravenţionale.
9. Campanie naţională de supravegherea pieţei produselor industriale din
domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform programului sectorial
pentru anul 2016, coordonat de către Comisia Europeană.
Au fost efectuate 48 controale fiind verificate un număr de 320 produse, fiind
dispuse un număr de 31 măsuri.
*Acţiuni în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în muncă
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1. Acţiune de control privind verificarea respectării prevederilor legale
referitoare la expunerea lucrătorilor la agenţi chimici la locul de muncă, ţinând
cont de modificările legislative în domeniu (Regulamentul REACH şi CLP).
Inspectorii de muncă nominalizaţi în grupul local de lucru au participat la instruirea
naţională din perioada mai-iunie 2016, conform metodologiei.
În luna iunie 2016 a avut loc acţiunea de informare a angajatorilor interesaţi, cu
privire la obligaţiile legale în domeniul substanţelor chimice şi despre atribuţiile de
control ale ITM Botoşani.
Au fost efectuate un număr de 7 controale la 7 angajatori din domeniu, cu un număr
de 2642 salariaţi, fiind constatate un număr de 29 deficienţe faţă de prevederile
legale în domeniu, fiind dispuse un număr de 29 de măsuri de remediere. Au fost
sancţionaţi 7 angajatori cu 29 sancţiuni cu avertismente.
2. Acţiune de verificare a respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă în unităţile cu locuri de muncă verzi (recuperare-reciclare
deşeuri, producere energie electrică din surse regenerabile).
În perioada aprilie – iunie 2016 au avut loc acţiuni de informare şi conştientizare a
unităţilor din domeniul producţiei energiei electrice verzi, colectarea, neutralizarea
şi recuperarea deşeurilor, privind expunerea motivelor şi modul de desfăşurare a
acţiunii.
Acţiunile de control propriu-zise au avut loc în perioada iulie – septembrie 2016 la 14
unităţi cu un număr de 527 salariaţi din aceste domenii, fiind identificate un număr
de 39 deficienţe pentru care au fost dispuse 39 măsuri de remediere, fiind aplicate
un număr de 39 sancţiuni contravenţionale din care o amendă în valoare de 2000 lei
şi 38 avertismente.
Controalele de verificare a realizării măsurilor au avut loc în perioada octombrie –
noiembrie 2016, fiind verificaţi 13 angajatori, unde s-a constatat că aceştia au dus la
îndeplinire măsurile dispuse de către inspectorii de muncă în controalele anterioare.
3. Acţiune de verificare a respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă în unităţile de transport şi distribuţie energie electrică.
În perioada aprilie-mai 2016, la nivelul ITM Botoşani s-au organizat întâlniri cu
angajatorii care desfăşoară activităţi în domeniul transportului şi distribuţiei
electrice, unde au fost informaţi cu privire la modul de desfăşurare a acţiunii,
conform cu metodologia transmisă de Inspecţia Muncii.
Acţiunile de control propriu-zise au avut loc în perioada iunie – noiembrie 2016.
Au fost efectuate un număr de 8 controale la 8 angajatori din domeniu, cu un număr
de 784 salariaţi, fiind constatate un număr de 19 deficienţe faţă de prevederile
legale în domeniu, fiind dispuse un număr de 19 de măsuri de remediere. Au fost
sancţionaţi 8 angajatori cu 19 sancţiuni contravenţionale din care o amendă în
valoare de 3500 lei şi 18 avertismente.
4. Acţiune de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime
pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi
expuşi unui potential risc, datorat atmosferelor explozive în exploatările
miniere, silozurile de cereale, fabricile de nutreţuri combinate, de fabricare a
băuturilor alcoolice, a mobilei, activităţile din compania Romarm şi unităţile de
distribuţie a combustibililor solizi, lichizi, gazoşi şi al produselor derivate.
La nivelul ITM Botoşani s-a procedat la identificarea angajatorilor ce urmează a fi
controlaţi şi la stabilirea metodelor şi a tematicilor de control funcţie de activitatea
desfăşurată.
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Acţiunile de control s-au desfăşurat în perioada 01.05.2016 – 30.09.2016, la un
număr de 41 angajatori.
Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate un număr de 123 sancţiuni
contravenţionale, din care : 3 amenzi în valoare de 15.500 lei şi 120 avertismente.
Controalele de verificare a realizării măsurilor au avut loc în perioada octombrie –
noiembrie 2016, fiind verificaţi 28 angajatori, unde s-a constatat că aceştia au dus la
îndeplinire măsurile dispuse de către inspectorii de muncă în controalele anterioare.
5. Acţiune de verificare a respectării prevederilor legale privind securitatea şi
sănătatea în muncă la desfăşurarea activităţilor cu articole pirotehnice.
Au fost efectuate un număr de 5 controale la 5 angajatori din domeniu, fiind
constatate un număr de 4 deficienţe faţă de prevederile legale în domeniu. Au fost
dispuse un număr de 4 de măsuri de remediere şi au fost sancţionaţi un număr de 4
angajatori cu 4 avertismente.
6. Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din
microîntreprinderi 1-9 lucrători).
Fiecare inspector a transmis câte 20 de chestionare primite de la Inspecţia Muncii,
microîntreprinderilor selecţionate.
În urma analizei informaţiilor transmise de către angajatorii, inspectorii de muncă au
centralizat rezultatele şi au stabilit microîntreprinderile la care s-au efectuat vizite
de control în perioada: mai 2016 – noiembrie 2016.
Au fost efectuate un număr de 95 controale la 95 microîntreprinderi, fiind constatate
un număr de 238 deficienţe faţă de prevederile legale în domeniu, fiind dispuse un
număr de 238 de măsuri de remediere. Au fost sancţionaţi 95 angajatori cu 238
sancţiuni contravenţionale din care 4 amenzi în valoare de 22.000 lei şi 234
avertismente.
7. Modalităţi de abordare aobligaţiilor legale privind informarea, consultarea
şi instruirea lucrătorilor (responsabilităţi, implementare, control, beneficii).
Proiectul de fişă pentru sprijinirea angajatorilor în procesul de informare, consultare
şi instruire a lucrătorilor din întreprinderile mici şi mijlocii a fost transmis de
Inspecţia Muncii.
Această fişă a fost diseminată de către grupul local de lucru inspectorilor de muncă
din cadrul inspectoratului. Au avut loc diseminări ale fişei orientative atât în întâlniri
trimestriale cu angajatorii cât şi în cadrul controalelor efectuate de către inspectorii
de muncă, realizându-se un sondaj în rândul angajatorilor, ce a avut ca scop
aprecierea impactului acestui material.
8. Acţiune de control privind respectarea prevederilor de securitate şi sănătate în
muncă în domeniile silvicultură şi exploatare forestieră.
Au fost efectuate acţiuni de control la un număr de 8 unităţi din domeniu, fiind
constatate un număr de 26 neconformităţi faţă de prevederile legale pentru care sau dispus măsuri de remediere. Au fost aplicate un număr de 26 sancţiuni
contravenţionale din care 4 amenzi în valoare de de 18.000 lei şi 22 avertismente.
9. Acţiune de verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legale
din domeniile confecţii, textile, pielărie.
Au fost efectuate acţiuni de control la un număr de 21 unităţi din domeniu, fiind
constatate un număr de 61 neconformităţi. Faţă de prevederile legale pentru care sau dispus 61 măsuri de remediere, au fost aplicate un număr de 55 sancţiuni
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contravenţionale din care 2 amenzi în valoare de 9000 lei şi 53 avertismente.
De asemenea, s-a asigurat gestionarea documentelor de evidenţă privind
serviciile externe de prevenire şi protecţie care funcţionează în Botoşani,
respectiv: „Lista serviciilor externe de prevenire şi protecţie abilitate, precum şi a
celor cărora li s-a retras certificatul de abilitare“, „Lista persoanelor fizice şi
juridice stabilite într-un stat membru al UE ori al SEE care prestează servicii externe
de protecţie şi prevenire, în regim permanent, în România“ şi „Lista persoanelor
fizice şi juridice stabilite într-un stat membru al UE ori al SEE care prestează servicii
externe de protecţie şi prevenire, în regim temporar sau ocazional, în România“.

Situaţia accidentelor de muncă produse în anul 2016.
În anul 2016 au fost înregistrate 32 accidente (32 persoane accidentate), dintre care
o persoană accidentată mortal. Cele mai multe accidente s-au înregistrat în domeniul
prelucrării şi conservării cărnii (5 accidente), în activităţile de construcţii (5
accidente), în activitatea de fabricare ambalaje din propilenă (2 accidente),
colectare de deşeuri nepericuloase(2 accidente) şi activităţi ale organizaţiilor
religioase(2 accidente).
Valoarea totală a sancţiunilor aplicate de către ITM Botoşani în cadrul serviciilor
Sănătate şi Securitate în Muncă şi Control Relaţii de Muncă în cursul anului 2016,
este de 1.032.400 lei.

Stelian Metler
Inspector Şef
Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoşani

Daniela Petronela Lozneanu
Inspector Şef Adjunct RM

Dan Moldovanu
Inspector Şef Adjunct Sănătate şi Securitate în Muncă
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