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Nr. 489 din 23.01.2012

COMUNICAT – privind raportarea activităţii I.T.M. BOTOŞANI
pentru anul 2012

În cadrul serviciului Sănătate şi Securitate în Muncă în cursul anului 2012 au fost
controlate preventiv 943 unităţi. Au fost verificate în vederea autorizării un număr de 26 unităţi.
Au fost rezolvate 13 sesizări, şi aplicate 3130 sancţiuni contravenţionale, din care 42 amenzi în
valoare totală de 261.500 lei. Au fost cercetate si avizate 36 accidente de muncă.
În ceea ce priveşte raportarea acţiunilor desfăşurate, din Programul cadru de acţiuni al
Inspecţiei Muncii enumerăm :
- Campanie europeană privind Riscurile psiho-sociale la locul de muncă, coordonată de
Comitetul Înalţilor Responsabili cu Inspecţia Muncii.
- Campania naţională privind verificarea realizării efective a realizării riscurilor în IMM.
- Campanie de monitorizare privind implementarea legislaţiei naţionale care transpune
legislaţia comunitară din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
- Campanie naţională privind verificarea respectării prevederilor de securitate şi sănătate
în muncă în societăţile care desfăşoară activităţi de întreţinere şi reparare ale autovehiculelor.
- Campanie naţională privind verificarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru
utilzarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă specifice domeniilor
construcţiilor de clădiri şi a lucrărilor speciale de construcţii.
- Verificarea modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea
securităţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive în
exploatările miniere, silozurile de cereale, fabricile de nutreţuri combinate, de fabricare a
băuturilor alcoolice, a mobilei şi unităţile de distribuţie a combustibililor solizi, lichizi, gazoşi şi al
produselor derivate.
- Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în muncă –
Lider ship şi consultarea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă – sub egida
Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă.
- Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată în domenii
susceptibile utilizării frecvente a acesteia, a muncii tinerilor şi copiilor (construcţii, industria
textilă, prestări servicii, industrie alimentară şi panificaţie, industria lemnului, comerţ, pază,
transport rutier de marfă şi persoane, unităţi care desfăşoară activităţi în staţiuni montane şi de pe
litoral, cabinete medicale).
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- Verificarea modului în care agenţii economici din confecţii, textile, pielărie respectă
prevederile legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
- Verificarea modului în care agenţii economici respectă prevederile legale din domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă la utilizarea instalaţiilor de ridicat şi sub presiune aflate sub
incidenţa ISCIR.
- Supravegherea pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei
Muncii, conform programului sectorial pentru anul 2012, solicitat de Comisia Europeană.
- Controlul modului de utilizare a echipamentelor de muncă
tehnologiilor în parchetele de exploatare şi pe drumurile forestiere.

precum şi

respectarea

- Sesiuni de informare şi conştientizare a angajatorilor şi lucrătorilor din IMM, promovarea
bunelor practici de securitate şi sănătate în muncă.
- Verificarea modului în care agenţii economici din agricultură respectă prevederile legale
din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
- Verificarea modului în care agenţii economici din domeniul de activitate telecomunicaţii şi
reţele prin cablu, respectă prevederile legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
- Verificarea modului în care agenţii economici respectă prevederile legale din domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă în activitatea de fabricare a mobilei.
Valoarea totală a sancţiunilor aplicate în cadrul compartimentului Sănătate şi Securitate
în Muncă în cursul anului 2012, este de 261.500 lei.

În cadrul compartimentului Control Relaţii de Muncă, în cursul anului 2012, au fost
efectuate controale la un număr de 1.388 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 .
- Campania privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă fără forme legale – în
cursul anului 2012, din totalul de 1.388 agenţi economici controlaţi, cu un număr de 33.048
salariaţi, au fost depistate 148 persoane lucrând fără forme legale, amenzile aplicate fiind de
560.000 lei. Pentru 6 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.
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.
Asftel, în cursul anului 2012, în cadrul acţiunilor de control au fost verificate un număr de
1431 de unităţi. Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse 3.975 măsuri de remediere. Au
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fost aplicate 1.671 sancţiuni contravenţionale, dintre care 171 amenzi în valoare totală de 771.600
lei şi 1.500 avertismente.
Un număr de 20 societăţi au fost amendate cu amenzi în valoare totală de 30.000 lei pentru că
nu întocmeau documente de evidenţă a orelor de muncă prestate de salariaţi.
- Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile H.G. 500/2011 privind
întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor.
La un număr de 578 unităţi au fost găsite deficiente legate de respectarea H.G. 500/2011,
referitoare la completare a Registrului general de evidenţă al salariaţilor în formă electronică,
precum şi la întocmirea dosarelor de personal ale salariaţilor.
Pentru remedierea deficienţelor constatate au fost dispuse 850 măsuri, fiind aplicate 608
sancţiuni contravenţionale, dintre care 82 amenzi în valoare totală de 139.500 lei.
- Campanii naţionale privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată
în domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia.
- Campanie temperaturi extreme 31.01.2012-09.02.2012- au fost controlaţi 13 angajatori,
constatate 37 deficienţe, aplicate 13 sancţiuni din care 3 amenzi în valoare de 4.000 lei.
- Campanie muncă fără forme legale de angajare - SILVICULTURA- perioada 19.0330.03.2012 – au fost controlaţi 4 angajatori, constatate 8 deficienţe, aplicate 5 sancţiuni din
care 2 amenzi în valoare totală de 12.000 lei,
- Campanie brutării perioada – 14-15 martie 2012, au fost controlaţi 11 angajatori,
constatate 33 deficienţe, aplicate 16 sancţiuni din care 2 amenzi în valoare totală de 3.000
lei.
- Campanie construcţii perioada 29-30martie 2012, au fost controlaţi 15 angajatori, fiind
constatae 28 deficienţe. S-au aplicat 11 sancţiuni din care 3 amenzi în valoare totală de
32.000 lei .
- Campanie muncă fără forme legale de angajare – Protecţie şi gardă, comerţ, perioada
25.04-26.04.2012 – au fost controlaţi 9 anagajatori, depistate 31 deficienţe. S-au aplicat 14
sancţiuni şi amenzi în valoare totală de 2.000 lei.
- Campanie în construcţii-perioada 14-16 mai 201, au fost controlaţi 17 angajatori,
constatate 47 deficienţe, s-au aplicat 22 sancţiuni din care 2 amenzi în valoare totală de
2.000 lei.
- Campanie confecţii- textile, pielărie şi încălţăminte, perioada 22-23 mai 2012. Au fost
controlaţi 12 angajatori cu un număr de 1785 salariaţi din care 1466 femei. Au fost
constatate 40 deficienţe, aplicate 12 sancţiuni pentru neacordare repaos săptămânal,
neânmânare exemplare contracte de muncă către salariaţi, nedesemnare în scris persoane
care completează Registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic.
- Campanie construcţii - perioada 05-15 iunie 2012. Au fost controlaţi 14 angajatori,
constatete 37 deficienţe, s-au aplicat 19 sancţiuni, din care 2 amenzi în valoare totală de
2.000 lei.
- Campanie naţională privind prevenirea şi combaterea exploatării copiilor/tinerilor prin
muncă – perioada 08.2012-09.2012. Au fost verificaţi 23 angajatori nedepistându-se minori
care să presteze activitate fără forme legale de angajare. În schimb au fost constatate două
cazuri în care utilizatorii au folosit tineri sub 16 ani încadraţi ca zilieri, încălcându-se astfel
prevederile Legii 52/2011-privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional
desfăşurate de zilieri. În urma verificărilor au fost aplicate 21 sancţiuni, valoarea totală a
amenzilor aplicate fiind de 21.500 lei.
- Campanie naţională comerţ şi pază perioada 22.11.2012-31.12.2012. Au fost 64 unităţi
controlate, 184 deficienţe constatate, s-au aplicat 86 sancţiuni din care amenzi în valoare
de 3.500 lei.
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Au fost înregistrate şi soluţionate, în domeniul relaţiilor de muncă, un număr de 425 petiţii,
cea mai mare parte a acestora vizând aspecte referitoare la neplata drepturilor salariale.
Valoarea sancţiunilor aplicate de către compartimentul Control Relaţii de Muncă în
cursul anului 2012 este de 771.600 lei.

Valoarea totală a sancţiunilor aplicate în cadrul ITM Botoşani de către compartimentele
Sănătatea şi Securitatea Muncii şi Control Relaţii de Muncă în cursul anului 2012, este de
1.033.100 lei.
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