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COMUNICAT – privind raportarea activităŃii I.T.M. BOTOŞANI
pentru trimestrul III, 2012
În cadrul serviciului Sănătate şi Securitate în Muncă în cursul trimestrului III al anului
2012 au fost controlate preventiv 195 unităŃi. Au fost verificate în vederea autorizării un număr
de 13 unităŃi. Au fost rezolvate 6 sesizări, şi aplicate 639 sancŃiuni contravenŃionale, din care 15
amenzi în valoare totală de 83.500 lei şi 624 avertismente. Au fost cercetate 75 de evenimente.
În ceea ce priveşte raportarea acŃiunilor desfăşurate în trimestrul III, din programul cadru de
acŃiuni al InspecŃiei Muncii enumerăm o parte dintre ele:
1.Campanie europeană privind Riscurile psiho-sociale la locul de muncă, coordonată
de Comitetul ÎnalŃilor Responsabili cu InspecŃia Muncii. Au fost efectuate controale la 18
unităŃi, au fost aplicate 75 avertismente. Dintre deficienŃele constatate - în cadrul acŃiunilor de
evaluarea riscurilor din unităŃile vizitate, nu s-a acordat atenŃia necesară evaluării riscurilor
psihosociale,- la evaluarea riscurilor psihosociale nu au fost luaŃi în considerare toŃi factorii de risc,
- la evaluarea riscurilor nu au participat lucrători sau experŃi în domeniu.
2.Campania naŃională privind verificarea realizării efective a realizării riscurilor în
IMM . Au fost verificaŃi 18 agenŃi economici, fiind aplicate 65 avertismente şi o amendă în
valoare de 4. 000 lei. Dintre deficienŃele constatate- evaluarea riscurilor s-a făcut fără participarea
medicului de medicina muncii, -documentul de evaluare nu cuprinde toate locurile de muncă din
întreprindere, -revizuirea evaluării riscurilor nu se face la schimbarea tehnologiei sau a
echipamentelor de muncă.
3. Campanie de monitorizare privind implementarea legislaŃiei naŃionale care
transpune legislaŃia comunitară din domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă.
Au fost controlate 136 unităŃi şi s-au aplicat 302 avertismente şi 6 amenzi în valoare de
30.500 lei. Dintre deficienŃele constatate – neefectuarea controlului medical periodic prin medic de
medicina muncii, -lipsa controlului privind utilizarea EIP la locul de muncă,-semnalizarea de
securitate nu se face corespunzător cu riscurile identificate.
4. Campanie naŃională privind verificarea cerinŃelor minime de securitate şi sănătate
pentru utilzarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă specifice domeniilor
construcŃiilor de clădiri şi a lucrărilor speciale de construcŃii. Au fost verificate 29 unităŃi, au fost
aplicate 105 avertismente şi 5 amenzi în valoare totală de 24.000 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, neasigurarea scărilor de acces de la un nivel la altul al schelelor.
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 21 unităŃi, s-au aplicat 92 avertismente şi o amendă în
valoare de 5.000 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 sunt respectate cerinŃele minime pentru îmbunătăŃirea
securităŃii şi pentru protecŃia sănătăŃii 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, unităŃilor de distribuŃie a
combustibililor solizi, lichizi, gazoşi şi al produselor derivate. Au fost controlate 21 unităŃi, s-au
aplicat 92 avertismente şi o amendă în valoare de 5.000 lei. Dintre deficienŃele constatate – lipsa
evaluării riscurilor din atmosferele explozive, - lipsa evidenŃei zonelor cu risc ridicat, specific din
evaluarea riscurilor, -lipsa instrucŃiunilor proprii de securitate a muncii, a procedurilor de eliminare
a stării de pericol grav şi iminent.
7. Verificarea modului în care agenŃii economici din confecŃii, textile, pielărie respectă
prevederile legale din domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă. Au fost verificate 5 unităŃi şi
aplicate 16 avertismente. Dintre neconformităŃi – neefectuarea controlului medical periodic al
lucrătorilor prin medic de medicina muncii, - existenŃa căilor de acces şi de circulaŃie nemarcate
corespunzător.
8. 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 13 unităŃi şi aplicate 29 avertismente şi 2 amenzi în valoare de
20.000 lei . Dintre deficienŃe – neefectuarea verificărilor ISCIR la data scadentă a echipamentelor
tehnice pentru ridicat şi transport, - neefectuarea verificării tehnice periodice a instalaŃiilor sub
presiune.
9. Supravegherea pieŃei produselor industriale din domeniul de competenŃă al InspecŃiei
Muncii, conform programului sectorial pentru anul 2012, solicitat de Comisia Europeană. Au
fost verificate 10 unitaŃi, aplicate 10 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 III - 2012, este de 83.500 lei.

În cadrul compartimentului Control RelaŃii de Muncă, în cursul trimestrului III, au fost
efectuate controale la un număr de 304 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 .
1.Campania privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă fără forme legale – în
cursul trimestrului III, din totalul de 304 agenŃi economici controlaŃi, cu un număr de 8255
salariaŃi, au fost depistate 94 persoane lucrând fără forme legale la un număr de 14 angajatori,
amenzile aplicate fiind de 150.000 lei. Pentru patru 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 contract 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 III al anului 2012, în cadrul acŃiunilor de control au fost verificate
un număr de 316 de unităŃi. Pentru neconformităŃile constatate au fost dispuse 869 măsuri de
remediere. Au fost aplicate 394 sancŃiuni contravenŃionale, dintre care 44 amenzi în valoare totală
de 235.300 lei şi 350 avertismente.
Şase societăŃi au fost amendate cu amenzi în valoare totală de 9.000 lei pentru că nu întocmeau
documente de evidenŃă a orelor de muncă prestate de salariaŃi.

2. 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 144 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 197 măsuri, fiind aplicate 152
sancŃiuni contravenŃionale, dintre care 18 amenzi în valoare totală de 48.000 lei.
3. Campanii naŃionale privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată
în domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia.
- Campanie naŃională privind prevenirea şi combaterea expploatării copiilor/tinerilor prin
muncă –
În urma controalelor efectuate au fost verificaŃi 23 angajatori, nedepistându-se minori care să
presteze activitate fără forme legale de angajare. În schimb au fost depistate două cazuri în care
utilizatorii au folosit tineri cu vârsta sub 16 ani, încadraŃi ca zilieri, încălcîndu-se prevederile
Legii 52/2011- privind exercitarea unor activităŃi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.
Valoarea sancŃiunilor aplicate de către compartimentul Control RelaŃii de Muncă în
trimestrul III al anului 2012 este de 235.300 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 III - 2012,
este de 318.800 lei.
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