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COMUNICAT – privind raportarea activitatii ITM pe trim.III - 2010
In cadrul serviciului Sanatate si Securitate in Munca in cursul trimestrului III al anului
2010 au fost controlate preventiv 277 unitati, au fost autorizati pentru functionare din punct de
vedere al protectiei muncii un numar de 15 agenti economici. Au fost rezolvate 8 sesizari, si
aplicate 256 sanctiuni contraventionale, din care 18 amenzi in valoare totala de 89.000 lei. Au fost
inregistrate 12 accidente de munca – din care 11 cu incapacitate temporara de munca si unul
mortal.
In ceea ce priveste raportarea actiunilor desfasurate in trimestrul III, din programul cadru
de actiuni al Inspectiei Muncii enumeram o parte dintre ele:
1. Evaluarea riscurilor chimice la locurile de munca din brutarii, ateliere auto,
curatatorii si activitati de curatenie, fabricarea mobilei – au fost transmise 23 de scrisori
insotite de chestionare, la unitatile care utilizeaza substante chimice. Un numar de 16 unitati
au returnat chestionarele, urmand ca 12 dintre acestea sa fie selectionate pentru control in
trim.IV.
2. Implementarea Planului national de actiune al Inspectiei Muncii privind promovarea
realizarii efective a evaluarii riscurilor in IMM. In cursul trimestrului III 2010, ITM
Botosani a continuat campania de indrumare si informare a intreprinderilor mici si mijlocii
in ce priveste evaluarea riscurilor, in conformitate cu Planul National de actiune al Inspectiei
Muncii. In urma actiunilor intreprinse s-a constatat ca exista o cerere clara din partea IMMurilor, pentru informare si instruire in ce priveste evaluarea riscurilor la: manipularea
manuala a maselor, securitatea electrica, securitatea echipamentelor de munca, riscuri psihosociale.
3. Verificarea modului in care angajatorii asigura instruirea lucratorilor desemnati sa aplice
masurile de prim ajutor. Au fost verificati un numar de 34 angajatori, totalizand un numar de
551 lucratori. Au fost dispuse un numar de 74 masuri pentru remedierea
deficientelor constatate cu privire la desemnarea si instruirea lucratorilor pentru acordarea
primului ajutor; a modului de organizare a acestei activitati la nivelul fiecarei unitati.
4. Verificarea modului in care agentii economici respecta prevederile legale din domeniul
securitatii si sanatatii in munca la utilizarea instalatiilor de ridicat si sub presiune aflate sub
incidenta ISCIR. Au fost aplicate 9 avertismente si 2 amenzi in valoare de 9.000 lei si au
fost dispuse masuri pentru remedierea deficientelor .
5. Promovarea si controlul masurilor de imbunatatire a mediului de munca din domeniul
constructiilor. Au fost controlate un numar de 24 unitati din domeniul constructiilor; in urma
controalelor au fost stabilite un numar de 61 masuri menite sa imbunatateasca conditiile de
munca. S-au plicat 35 de sanctiuni, din care 30 de avertismente si 5 amenzi contraventionale
in valoare de 16.500 lei.
6. Verificarea respectarii prevederilor de securitate si sanatate in munca in activitatea de
desfacere a produselor petroliere. Actiune s-a desfasurat in doua etape: -control in baza
tematicii trasnmise de grupul central de lucru, care s-a desfasurat in 26 de unitati; verificarea modului in care au fost indeplinite masurile stabilite in prima etapa, care s-a
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realizat in 19 unitati. Ca urmare a neconformitatilor constatate, s-a aplicat o sanctiune in
valoare de 4.000 lei.
7. Verificarea conditiilor de stabilire si acordare a venitului minim garantat. Au fost
verificate un numar de 69 primarii, au fost propuse masuri pentru completarea dosarelor
intocmite de primarii, facandu-se de asemeneni propuneri de suspendarea din plata a
dosarelor, in cazul persoanelor ce nu indeplineau conditiile prevazute de lege.
Valoarea totala a sanctiunilor aplicate in cadrul serviciului Sanatate si Securitate in
Munca in cursul trimestrului III - 2010, este de 89.000 lei.
In cadrul serviciului Control Relatii de Munca, in cursul trimestrului III, au fost efectuate
controale la un numar de 620 agenti economici. Aceste verificari au avut un caracter complex,
desfasurandu-se pe urmatoarele directii :
1.Campania privind identificarea si combaterea cazurilor de munca fara forme legale – in
cursul trimestrului III, din totalul de 297 agenti economici controlati, cu un numar de 9521
salariati, au fost depistate 26 persoane lucrand fara forme legale la un numar de 20 angajatori,
amenzile aplicate fiind de 78.000 lei. Urmare a controalelor efectuate au fost incheiate si
inregistrate la inspectorat 16 contracte individuale de munca, fiind aplicate 20 de sanctiuni cu
amenzi in valoare totala de 78.000 lei.
Actiunile desfasurate au un impact deosebit in crearea unei atitudini corespunzatoare societatii
civile fata de munca ilegala, determinand o mai buna cunoastere a actelor normative ce
reglementeaza relatiile de munca. In toate controalele efectuate s-a pus un accent deosebit pe
informarea atat a angajatorilor cat si a angajatilor, a prevederilor legale in materie de legislatia
muncii cat a riscurilor pe care le presupune practicarea muncii fara forme legale.
2.Campanie privind eliminarea muncii copilului, in perioada 01.07.2010-30.09.2010, Campania
privind prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca a continuat, atentia noastra fiind
indreptata spre identificarea cazurilor de nerespectare a prevederilor legale in vigoare.
Astfel, din 297 agenti economici verificati cu un numar de 8567 salariati, nu au fost
identificati minori la lucru, fara a avea incheiate contracte individuale de munca.
În perioada următoare se intenŃionează intensificarea acŃiunilor de identificare şi combatere a
exploatării muncii copilului, bazându-ne cu precădere pe informaŃiile primite de la DirecŃia
JudeŃeană pentru ProtecŃia Drepturilor Copilului precum şi o colaborare mai strânsă cu celelalte
instituŃii semnatare ale convenŃiei încheiate în acest sens.
3.Verificarea modului în care se respectă de către agenŃii economici prevederile OUG 56/2007
referitoare la încadrarea în muncă, în România, a cetăŃenilor străini, precum si OUG
102/2005, privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale UE
si spatiului economic european .
În cursul trimestrului III al anului 2010 au fost efectuate verificări ce au avut ca scop
stabilirea modului în care se respectă prevederile legii referitoare incadrarea in munca si detasarea
cetatenilor straini pe teritoriul Romaniei, actiuni desfasurate in colaborare cu Oficiul Roman pentru
Imigrari. Astfel au fost verificate 12 unităŃi cu un numar de 21 cetateni straini (1 marocan, 3 turci si
17 moldoveni), din spatiul extraeuropean, care lucreaza cu contracte de munca, emise pe baza
autorizatiilor de munca.
De asemenea sunt inregistrati in evidentele ITM un numar de 12 cetateni din spatiul european
(italia, danemarca, franta, germania, austria) angajati la un numar de 10 societati.
Inspectoratul Teritorial de Muncă BOTOŞANI

2

B O T O Ş A N I
str. Calea NaŃio nal ă
nr. 105

INSPECTORATUL
TERITORIAL
DE MUNCĂ

Tel. RelaŃii de muncă
Tel. Securitate şi sănătate în muncă
Fax
E-mail
URL

514854, 537892, 537892
534532, 514165
514854
botosani@mmps-pm.ro, cmbt@quatt.ro
http://www.lme.itmbt.ro

Nu au fost depistati cetateni straini care sa desfasoare activitati lucrative cu incalcarea
prevederilor legale, cetateni dati in consemn, declarati indezirabili sau impotriva carora sa se fi
dispus masura expulzarii din tara.
4.Verificarea modului în care agenŃii economici respectă prevederile Legii nr. 156/2000
referitoare la protecŃia cetăŃenilor români care lucrează în străinătate.
Conform art. 13 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 156/2000,
agentii de ocupare a fortei de munca au obligatia sa transmita trimestrial Inspectiei Muncii situatia
privind persoanele mediate si angajate in strainatate. In anul 2010 nicio societate din cele
mentionate, nu au transmis la ITM situatii din care sa rezulte ca ar mai efectua activitati de
mediere. Desii in registrul special de evidenta a agentilor de ocupare al fortei de munca in
strainatate al ITM Botosani au fost inscrise 26 de unitati, in prezent, acestea nu mai desfasoara
activitate (si-au schimbat obiectul principal de activitate, o parte au fost radiate, iar altele, au
activitatea suspendata).
5.Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile H.G. 161/2006 privind
întocmirea şi completarea registrului general de evidenŃă a salariaŃilor.
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 H.G. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenŃă a
salariaŃilor.
Astfel, în cursul trimestrului III al anului 2010, în cadrul acŃiunilor de control din 230
angajatori controlati s-au constatat deficiente la 119. Pentru remedierea deficientelor constatate au
fost dispuse 138 masuri, fiind sanctionati 108 angajatori, din care 12 cu amenzi in valoare totala de
24.000 lei.
6. In ceea ce priveste somajul tehnic
tehnic,
ic in cursul trimestrului III, au depus declaratie un numar de
16 unitati, fiind implicati un numar de 375 salariati. Domeniile de activitate afectate sunt :
productie, servicii, constructii, agricultura. In aceasta perioada, unitatile vor fi monitorizate de catre
Inspectorat privind respectarea prevederilor legale. Pana la aceasta data, in urma controalelor
efectuate, nu au fost descoperite nereguli.
Valoarea sanctiunilor aplicate de catre serviciul Control Relatii de Munca in trimestrul
III al anului 2010 este de 115.300 lei.
Valoarea sanctiunilor aplicate in cadrul ITM Botosani de catre serviciile Sanatatea si
Securitatea Muncii si Control Relatii de Munca in cursul trimestrului III 2010, este de
324.300 lei.
INTOCMIT
RESPONSABIL BIROU RELATII PUBLICE SI MASS-MEDIA
INSP. ROXANA GAVRIL

mortale--Primaria Radauti Prut si II Lazar Lilian .
La 10 luni - 16 accidente, din care 14 cu itm si 2 mortale
sanctiuni
Valoare sanc
tiuni la 10 luni pe SSM -259.500 lei.
In somaj tehnic, pe 10 luni, 23 soc. cu 474 salariati.
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