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Nr. 4235 din 20.07.2012

COMUNICAT – privind raportarea activităŃii I.T.M. BOTOŞANI
pentru trimestrul II, 2012
În cadrul serviciului Sănătate şi Securitate în Muncă în cursul trimestrului II al anului
2012 au fost controlate preventiv 195 unităŃi. Au fost verificate în vederea autorizării un număr
de 10 unităŃi. Au fost rezolvate 3 sesizări, şi aplicate 906 sancŃiuni contravenŃionale, din care 10
amenzi în valoare totală de 55.500 lei şi 896 avertismente. Au fost cercetate 40 de evenimente.
În ceea ce priveşte raportarea acŃiunilor desfăşurate în trimestrul II, din programul cadru de
acŃiuni al InspecŃiei Muncii enumerăm o parte dintre ele:
1. Campanie NaŃională privind verificarea realizării efective a evaluării riscurilor în
Intreprinderile Mici şi Mijlocii . Au fost efectuate controale la 96 unităŃi, a fost aplicată o amendă
şi 75 avertismente, cuantumul amenzilor aplicate fiind de 4.000 lei. Dintre deficienŃele constatate
- instrucŃiunile proprii elaborate nu acoperă fiecare loc de muncă şi nu Ńin cont de evaluarea
riscurilor, lucrătorii nu au fost informaŃi asupra rezultatului evaluării riscurilor la postul de lucru
unde îşi desfăşoară activitatea.
2.Campania de monitorizare privind implementarea legislaŃiei naŃionale care transpune
legislaŃia comunitară din domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă. Au fost verificaŃi 154 agenŃi
economici, fiind aplicate 462 avertismente şi o amendă în valoare de 3.500 lei. Dintre deficienŃele
constatate- neefectuarea controlului medical periodic al lucrătorilor prin medic de medicina muncii,
-semnalizarea de securitate nu se face corespunzător cu riscurile identificate.
3. Campanie naŃională privind verificarea respectării prevederilor de securitate şi
sănătate pentru utilizarea în muncă în societăŃile care desfăşoară activităŃi de întreŃinere şi
reparare ale autovehiculelor. Au fost controlate 21 de unităŃi şi s-au aplicat 73 avertismente. Dintre
deficienŃele constatate – lipsa semnalizării de securitate şi sănătate la locurile de muncă, necompletarea fişei postului pentru lucrători cu obligaŃiile privind securitatea şi sănătatea în muncă.
4. Campanie naŃională privind verificarea cerinŃelor minime de securitate şi
sănătatepentru utilzarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă specifice
domeniilor construcŃiilor de clădiri şi a lucrărilor speciale de construcŃii. Au fost verificate 23
unităŃi, au fost aplicate 6 amenzi şi 72 avertismente , în valoare totală de 36.000 lei. Dintre
neconformităŃi – neefectuarea controlului medical periodic al lucrătorilor prin medic de medicina
muncii, - construirea schelelor nestandardizate fără utilizarea unui plan de montare, utilizare şi
demontare.
5. Verificarea modului în care sunt respectate cerinŃele minime pentru îmbunătăŃirea
securităŃii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenŃial risc datorat atmosferelor explozive în
exploatările miniere, silozurile de cereale, fabricile de nutreŃuri combinate, de fabricare a
băuturilor alcoolice, a mobilei şi unităŃile de distribuŃie a combustibililor solizi, lichizi, gazoşi şi
al produselor derivate. Au fost controlate 17 unităŃi, s-au aplicat 64 avertismente şi o amendă în
valoare de 4.000 lei. Dintre deficienŃe – lipsa evaluării riscurilor din atmosferele explozive, - lipsa
instrucŃiunilor proprii de securitatea muncii, a procedurilor de eliminare a stării de pericol grav şi
iminent.
6. Verificarea modului în care agenŃii economici din confecŃii, textile, pielărie respectă
prevederile legale din domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă. Au fost verificate 16 unităŃi şi
aplicate 56 avertismente. Dintre neconformităŃi – neefectuarea controlului medical periodic al
lucrătorilor prin medic de medicina muncii, - existenŃa căilor de acces şi de circulaŃie nemarcate
corespunzător.

7. Verificarea modului în care agenŃii economici din agricultură, respectă prevederile
legale din domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă. Au fost controlate 4 unităŃi, aplicate 14
avertismente şi o amendă în valoare de 8.000 lei. Dintre deficienŃe – necercetarea evenimentelor
care au produs incapacitate temporară de muncă, - utilizarea fişelor individuale de instructaj
neconforme.
8. Verificarea modului în care agenŃii economici din domeniul de activitate
telecomunicaŃii şi reŃele prin cablu, respectă prevederile legale din domeniul securităŃii şi
sănătăŃii în muncă. Au fost verificate 2 unităŃi şi aplicate 9 avertismente. Dintre deficienŃe- lipsa
evaluării riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, - lipsa autorizaŃiei de funcŃionare din
punct de vedere al protecŃiei muncii.
9. Verificarea modului în care agenŃii economici respectă prevederile legale din domeniul
securităŃii şi sănătăŃii în muncă la utilizarea instalaŃiilor de ridicat şi sub presiune aflate sub
incidenŃa ISCIR. Au fost verificate 9 unităŃi şi aplicate 44 avertismente. Dintre deficienŃe –
neefectuarea verificărilor ISCIR la data scadentă a echipamentelor tehnice pentru ridicat şi
transport, - neefectuarea verificării tehnice periodice a instalaŃiilor sub presiune.
10. Supravegherea pieŃei produselor industriale din domeniul de competenŃă al InspecŃiei
Muncii, conform programului sectorial pentru anul 2012, solicitat de Comisia Europeană. Au
fost verificate 12 unitaŃi, aplicate 12 avertismente. Dintre deficienŃe – declaraŃiile de conformitate
neîntocmite conform legii.
Valoarea totală a sancŃiunilor aplicate în cadrul compartimentului Sănătate şi Securitate
în Muncă în cursul trimestrului II - 2012, este de 55.500 lei.
Valoarea totală a sancŃiunilor aplicate în cadrul compartimentului Sănătate şi Securitate
în Muncă în cursul semestrului I - 2012, este de 212.500 lei.

În cadrul compartimentului Control RelaŃii de Muncă, în cursul trimestrului II, au fost
efectuate controale la un număr de 362 agenŃi economici. Aceste verificări au avut un caracter
complex, desfăşurându-se în baza programărilor lunare şi acŃiunilor desfăşurate în comun cu
reprezentanŃi ai Inspectoratului JudeŃean de PoliŃie, Inspectoratului JudeŃean 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 362 agenŃi economici controlaŃi, cu un număr de 9819 salariaŃi,
au fost depistate 24 persoane lucrând fără forme legale la un număr de 9 angajatori, amenzile
aplicate fiind de 110.000 lei. Pentru doi angajatori documentele de control au fost înaintate parchetului de
pe lângă Judecătoria Botoşani, întrucît faptele constatate de către inspectorii de muncă se constituiau în
infracŃiuni prevăzute la art.264, alin.3- primirea la muncă a mai mult de 5 persoane fără întocmirea unui
contrct individual de muncă.
În acŃiunile 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 agenŃii economici respectă dispoziŃiile imperative ale Legii 53/2003,
referitoare la executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă ale
salariaŃilor, precum si a altor acte normative din dreptul muncii.
Asftel, în cursul trimestrului II al anului 2012, în cadrul acŃiunilor de control au fost verificate un număr
de 362 de unităŃi cu 9819 salariaŃi. Pentru neconformităŃile constatate au fost dispuse 1061 măsuri de
remediere. Au fost aplicate 415 sancŃiuni contravenŃionale, dintre care 40 amenzi în valoare totală de
152.500 lei şi 375 avertismente.
Executarea contractelor individuale de muncă
Cinci societăŃi au fost amendate cu amenzi în valoare totală de 7.500 lei pentru că nu întocmeau
documente de evidenŃă a orelor de muncă prestate de salariaŃi, iar pentru neînmânarea unui exemplar din
contractul de muncă salariaŃilor a fost amendată o societate cu 1.500 lei.

2.Verificarea modului în care agenŃii economici respectă prevederile Legii nr.156/2000
referitoare la protecŃia cetăŃenilor români care lucrează în străinătate.
În trimestrul II al anului 2012 nu au fost constatate încălcări ale prevederilor Legii 156-2000. La
inspectorat sunt înregistraŃi de la apariŃia legii şi până în prezent 33 agenŃi de ocupare a forŃei 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 evidenŃă a salariaŃilor.
La un număr de 162 unităŃi au fost găsite deficiente legate de respectarea H.G. 500/2011,
referitoare la completare a Registrului general de evidenŃă al salariaŃilor în formă electronică,
precum şi la întocmirea dosarelor de personal ale salariaŃilor.

Pentru remedierea deficienŃelor constatate au fost dispuse 223 măsuri, fiind aplicate 168
sancŃiuni contravenŃionale, dintre care 23 amenzi în valoare totală de 32.000 lei.
4. Respectarea de către angajatori a prevederilor art.78 alin. 2 şi 3 din Legea nr.4482006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificată şi
completată
Au fost controlate în trimestrul II al anului 10 unităŃi, la 5 unităŃi fiind semnalate încălcări
ale prevederilor art. 78 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, modificată şi completată. Au fost dispuse măsuri de remediere
a deficienŃelor constatate.
5. Campanii naŃionale privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată
în domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia.
-

Campanie muncă fără forme legale de angajare-ProtecŃie şi gardă, comerŃ, perioada 25.04.26.04.2012
9 angajatori controlaŃi, 31 deficienŃe, 14 sancŃiuni, amenzi în valoare totală de 2000 lei.

-

Campanie construcŃii perioada 14-16 mai 2012
17 angajatori controlaŃi , 47 deficienŃe constatate, 22 sancŃiuni, din care 2 amenzi în valoare totală de
2.000 lei .

-

Campanie confecŃii-textile, pielarie si incaltaminte, perioada 22-23 mai 2012
12 angajatori controlaŃi , 1785 salariaŃi, din care 1466 femei, 40 deficienŃe constatate, 12 sancŃiuni
pentru neacordare repaus săptămânal, neânmânare exemplare contracte de muncă către salariaŃi,
nedesemnare în scris persoane care completează Registrul general de evidenŃă salariaŃi în format
electronic.
Campanie construcŃii perioada 05-15 iunie 2012
14 angajatori controlaŃi , 37 deficienŃe constatate, 19 sancŃiuni, din care 2 amenzi în valoare totală de
2.000 lei .

-

Valoarea sancŃiunilor aplicate de către compartimentul Control RelaŃii de Muncă în
trimestrul II al anului 2012 este de 152.500 lei.
Valoarea sancŃiunilor aplicate în cursul semestrului I 2012 de către compartimentul
Control RelaŃii de Muncă, este de 413.300 lei.

Valoarea totală a sancŃiunilor aplicate în cadrul ITM Botoşani de către compartimentele
Sănătatea şi Securitatea Muncii şi Control RelaŃii de Muncă în cursul trimestrului II -2012, este
de 208.000 lei.
Valoarea totală a sancŃiunilor aplicate în cadrul ITM Botoşani de către compartimentele
Sănătatea şi Securitatea Muncii şi Control RelaŃii de Muncă în cursul semestrului I -2012, este
de 628.500 lei.
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