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COMUNICAT – privind raportarea activităţii I.T.M. BOTOŞANI
pentru trimestrul I, 2014
În cadrul serviciului Sănătate şi Securitate în Muncă în cursul trimestrului I al anului 2014
au fost controlate preventiv 332 unităţi fiind dispuse 734 măsuri. Au fost aplicate 726 sancţiuni
contravenţionale din care amenzi în valoare totală de 138.000 lei.
În ceea ce priveşte raportarea acţiunilor desfăşurate în trimestrul I, din programul cadru de
acţiuni al Inspecţiei Muncii enumerăm o parte dintre ele:
1.Acţiune privind verificarea respectării modului de utilizare a echipamentelor de muncă şi a
tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei
lemnoase pe drumurile forestiere. Acţiune programată în Trim. I şi IV.
S-au efectuat acţiuni de control la un număr de 4 unităţi unde s-au constatat următoarele
neconformităţi faţă de prevederile legale:
- angajatorii nu au efectuat testarea scrisă asupra însuşirii normelor şi instrucţiunilor proprii
prelucrate, a fiecărui lucrător în parte, după prelucrarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în
cadrul instructajului periodic şi la schimbarea parchetului de exploatare,
- angajatorii nu au efectuat semnalizarea completă şi corespunzătoare de securitate şi/sau de
sănătate în parchetele de exploatare,
- angajatorii nu au stabilit prin decizie scrisă locul unde se parchează echipamentele de muncă
în afara programului de lucru şi în zilele de repaus săptămânal,
- nu toţi mecanicii şi tractoriştii forestieri au calificarea corespunzătoare dovedită cu diplomă
sau adeverinţă de pregătire în domeniu.
S-au constatat 11 neconformităţi pentru care s-au aplicat 11 sancţiuni contravenţionale din
care 2 amenzi în valoare de 8000 lei şi 9 avertismente.
2. Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din întreprinderi
mici (10 - 49 lucrători). Acţiune programată în Trim. I – IV.
- S-a nominalizat la nivel de ITM grupul local de lucru;
- S-a prezentat de către grupul local de lucru metodologia acţiunii de monitorizare inspectorilor de
muncă din cadrul Compartimentului Control S.S.M.;
- s-au selectat întreprinderile mici active din judeţ care vor fi cuprinse în acţiunea de monitorizare;
- s-a transmis de către inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Control S.S.M
chestionarul privind respectarea cerinţelor minime generale de ssm unităţilor selectate.
3. Acţiune 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 (lucrători mobili), respectiv a prevederilor legale privind securitatea si
sănătatea în muncă. (acţiune comună în domeniile securităţii şi sănătăţii în muncă şi al relaţiilor
de muncă).Acţiune programată în Trim. II – IV.
- S-a nominalizat la nivel de ITM grupul local de lucru;
- S-a întocmit Programul de control în trafic ce se va desfăşura de către inspectorii de muncă în
perioadele nominalizate de către Inspecţia Muncii.
4. Campanie de verificare şi conştientizare a angajatorilor privind respectarea cerinţelor de
securitate şi sănătatea în muncă în cabinetele medicale si farmacii. Acţiune programată în Trim.
I – IV.

- S-a nominalizat la nivel de ITM grupul local de lucru;
- S-a întocmit Programul de control ce se va desfăşura de către inspectorii de muncă în acţiunea de
control.
În cadrul compartimentului Control Relaţii de Muncă, în cursul trimestrului I, au fost
desfasurate urmatoarele actiuni :
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 cursul trimestrului I, din totalul de 599 agenţi
economici controlaţi, cu un număr de 10.198 salariaţi, au fost depistate 36 persoane lucrând fără
forme legale, amenzile aplicate fiind de 300.000 lei. Pentru primirea la muncă a mai mult de 5
persoane fără încheierea contractelor de muncă, fapta ce constituie infracţiune, a fost constatat un
caz ce a fost înaintat către Parchet.
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 – Codul Muncii, referitoare la executarea, modificarea, suspendarea şi
încetarea contractelor individuale de muncă ale salariaţilor, precum si a altor acte normative din
dreptul muncii.
Un număr de 5 de societăţi au fost amendate cu amenzi în valoare totală de 7.500 lei pentru
că nu întocmeau documente de evidenţă a orelor de muncă prestate de salariaţi, pentru neacordare
repaus săptămânal au fost aplicate o amenda în valoare de 1.500 lei, pentru negarantare în plată a
salariului minim pe economie au fost aplicate o amenda în valoare de 300 lei, pentru neânmânarea
unui exemplar din contractele de muncă către salariati a fost amendată o unitate cu amendă în
valoare de 1.500 lei.
Asftel, în cursul trimestrului I al anului 2014, în cadrul acţiunilor de control au fost
verificate un număr de 609 unităţi. Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse 858 măsuri
de remediere. Au fost aplicate 216 sancţiuni contravenţionale, dintre care 95 amenzi în valoare
totală de 416.800 lei şi 121 avertismente.
2.Verificarea modului în care agenţii economici respectă prevederile Legii nr.156/2000
referitoare la protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate.
În primul trimestru al anului 2014 nu au fost constatate încălcări ale prevederilor Legii 1562000. La inspectorat sunt înregistraţi de la apariţia legii şi până în prezent 36 agenţi de ocupare a
forţei 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 evidenţă a salariaţilor.
In conformitate cu prevederile H.G. 500/2011 privind întocmirea, completarea si transmiterea
registrului general de evidenţă a salariaţilor in format electronic, in termenul legal, din totalul de
594 angajatori controlaţi în trimestrul I al anului 2014 s-au constatat deficienţe la 127 dintre acestia.
Pentru remedierea deficienţelor constatate au fost dispuse 222 măsuri, fiind aplicate 148
sancţiuni contravenţionale, dintre care 60 amenzi în valoare totală de 102.000 lei si 88
avertismente.
4.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 trimestrul I au fost făcute verificări referitoare la respectarea de către angajatori a
prevederilor legale din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional
desfăşurate de zilieri. În urma acestor verificări s-au aplicat amenzi în valoare de 4000 lei. In

această perioadă un numar de 12 angajatori au achiziţionat Registrul de evidenţă a zilierilor, fiind
înregistrate 8131 poziţii în registru.
5.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 trimestrului I al anului 2014, inspectorii din cadrul Compartimentului R.M. au
verificat 40 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 numar de 9 unităţi nu se respectă
prevederile acestei legi, drept pentru care au fost dispuse măsuri în consecinţă.
6.Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată în domenii
susceptibile utilizării frecvente a acesteia.
În trimestrul I au fost efectuate un numar de 599 controale pentru identificarea şi
combaterea cazurilor de muncă nedeclarată, au fost identificate 36 de persoane care lucrau fără
forme legale de angajare, au fost sancţionaţi 27 de angajatori cu amenzi în valoare totală de 300.000
lei, iar 127 de angajatori au fost sancţionaţi cu amenzi în valoare de 102.000 pentru deficienţe la
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Campanie textile (producţie – desfacere) , perioada 13.02.-20.02.-27.02.2014
• 42 angajatori controlaţi, 12 angajatori sancţionaţi,o persoană depistată fără forme
legale de angajare, 50 deficienţe, 17 sancţiuni, amenzi în valoare totală de 22000 lei,
Campanie fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase şi comerţul cu
amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi a produselor zaharoase, în magazine 25-26
februarie 2014
• 20 angajatori controlaţi, 19 deficienţe constatate, 3 sancţiuni, amenzi în valoare
totală de 1000 lei.
Campanie naţională „O zi pe săptămână”, 4,11,18,25.03.2014
• 46 angajatori controlaţi, 43 deficienţe, 10 sancţiuni, 5 persoane depistate care lucrau
fără forme legale, amenzi în valoare totală de 52.300 lei.

Valoarea totală a sancţiunilor aplicate în cadrul ITM Botoşani de către compartimentele
Sănătatea şi Securitatea Muncii şi Control Relaţii de Muncă în cursul trimestrului I -2014, este
de 554.800 lei.
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