INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BOTOŞANI

/CRP/22.10.2014

Către:

ORGANELE DE PRESĂ,

Ref: COMUNICAT PRESĂ – privind raportarea activităţii I.T.M. BOTOŞANI pentru

trimestrul III, 2014

În cadrul serviciului Sănătate şi Securitate în Muncă în cursul trimestrului III al anului
2014 au fost controlate preventiv 285 unităţi fiind dispuse 555 măsuri. Au fost aplicate
543 sancţiuni contravenţionale, din care 526 avertismente şi 17 amenzi în valoare totală
de 105.000 lei.
Au fost raportate 11 evenimente, din care 9 au fost accidente de muncă cu incapacitate
temporară, un accident în afara muncii şi un accident mortal.

Valoarea totală a sancţiunilor aplicate în cadrul compartimentului Sănătate şi
Securitatate în Muncă în cursul trimestrului III - 2014, este de 84.500 lei.

În cadrul compartimentului Control Relaţii de Muncă, în cursul trimestrului III, s-a
urmărit:
1.Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Codului Muncii,
modificată şi completată, ale altor acte normative de dreptul muncii, precum şi a
clauzelor contractelor colective de muncă.
În cursul trimestrului III, din totalul de 281 agenţi economici controlaţi, cu un număr de
9451 salariaţi, au fost depistate 16 persoane lucrând fără forme legale, fiind aplicate 13
amenzi in valoare totala de 162.000 lei. Nu au fost constatate cazuri de primire la muncă
a mai mult de 5 persoane fără încheierea contractelor 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 – Codul Muncii, referitoare la
executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă ale
salariaţilor, precum şi a altor acte normative din dreptul muncii.
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Un număr 3 societăţi au fost amendate cu amenzi în valoare totală de 4750 lei,pentru
nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repaosului saptamanal au fost aplicate
2 amenzi in valoare de 3.000 lei, pentru că nu întocmeau documente de evidenţă a orelor
de muncă prestate de salariaţi, pentru nerespectarea prevederilor privind munca
suplimentară a fost aplicata o sanctiune in valoare de 1500 lei, pentru neânmânarea
contractului de muncă a fost aplicată o amendă în valoare de 1.500 lei.
Astfel, în cursul trimestrului III al anului 2014 au fost controlate 448 unităţi. Pentru
neconformitatile constatate au fost dispuse 562 masuri de remediere. Au fost aplicate 164
sancţiuni contravenţionale, din care 60 amenzi în valoare totală de 272.250 lei si 104
avertismente.
2.Verificarea modului în care agenţii economici respectă prevederile Legii
nr.156/2000 referitoare la protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate.
Din cei 36 agenti economici inregistrati la ITM Botoşani de la apariţia legii si până în
prezent, niciunul 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.
Din totalul de 443 angajatori controlaţi s-au constatat deficienţe la 88 dintre acestia.
Pentru remedierea deficienţelor constatate au fost dispuse 133 măsuri, fiind aplicate 129
sancţiuni contravenţionale, dintre care 36 amenzi în valoare totală de 73.000 lei şi 93
avertismente.
4.Verificarea
modului
în
care
angajatorii
respectă
prevederile
nr.202/2002privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi republicată.

Legii

În trimestrul III, inspectorii de muncă au efectuat un număr de 26 controal, în acest sens
au fost aplicate 3 sancţiuni şi au fost dispuse 13 măsuri de remediere.
5.Respectarea de către angajatori a prevederilor art.78, alin.2 şi 3 din Legea
448/2006 privind protectţa şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
modificată şi completată
Pe parcursul trimestrului III au fost controlate 17 unitati, nefiind descoperite încălcări ale
prevederilor legale.
6. Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii52/2011 privind
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri şi a normelor
de aplicare a acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.
Pe parcursul trimestrului III al anului 2014, au fost verificaţi 40 de angajatori şi s+a
constatat că la un număr de 14 unităţi nu se respectă prevederile legale , drept pentru
care au fost dispuse măsuri în consecinţă.
5. Campanii naţionale privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă
nedeclarată în domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia.
În cursul trimestrului III au fost efectuate un număr de 435 controale pentru identificarea
şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată, au fost identificate 16 persoane care lucrau
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fără fprme legale fiind sancţionaţi 13 angajatori cu amenzi în valoare totală de 162.000 lei,
iar 88 angajatori au fost sancţionaţi cu amenzi în valoare de 73.000 lei pentru deficienţe la
REVISAL.
Campanie naţională privind verificarea modului de respectare de către angajatori a
prevederilor Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi
bărbaţi, republicată – 24-26 septembrie 2014 .
- 26 angajatori controlaţi, 3 sancţiuni, 13 măsuri dispuse;
Campanie naţională – O zi pe săptămână - 119 angajatori controlaţi, 119 deficienţe constatate, 26 sancţiuni contravenţionale,
amenzi în valoare totală de 4.000 lei;
Valoarea sancţiunilor aplicate de către compartimentul Control Relaţii de Muncă în
trimestrul III al anului 2014 este de 272.250 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 III – 2014 este de 356.750 lei.

Stelian Metler
Inspector Şef
Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoşani
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Ref: COMUNICAT PRESĂ – privind raportarea activităţii I.T.M. BOTOŞANI pentru

trimestrul III, 2014

În cadrul serviciului Sănătate şi Securitate în Muncă în cursul trimestrului III al anului
2014 au fost controlate preventiv 285 unităţi fiind dispuse 555 măsuri. Au fost aplicate
543 sancţiuni contravenţionale, din care 526 avertismente şi 17 amenzi în valoare totală
de 105.000 lei.
Au fost raportate 11 evenimente, din care 9 au fost accidente de muncă cu incapacitate
temporară, un accident în afara muncii şi un accident mortal.
Valoarea totală a sancţiunilor aplicate în cadrul compartimentului Sănătate şi
Securitatate în Muncă în cursul trimestrului III - 2014, este de 84.500 lei.

În cadrul compartimentului Control Relaţii de Muncă, în cursul trimestrului III, s-a
urmărit:
1.Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Codului Muncii,
modificată şi completată, ale altor acte normative de dreptul muncii, precum şi a
clauzelor contractelor colective de muncă.
În cursul trimestrului III, din totalul de 281 agenţi economici controlaţi, cu un număr de
9451 salariaţi, au fost depistate 16 persoane lucrând fără forme legale, fiind aplicate 13
amenzi in valoare totala de 162.000 lei. Nu au fost constatate cazuri de primire la muncă
a mai mult de 5 persoane fără încheierea contractelor 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 – Codul Muncii,referitoare la
executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă ale
salariaţilor, precum şi a altor acte normative din dreptul muncii.
Un număr 3 societăţi au fost amendate cu amenzi în valoare totală de 4750 lei, pentru
nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repaosului saptamanal au fost aplicate
2 amenzi in valoare de 3.000 lei, pentru că nu întocmeau documente de evidenţă a orelor
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de muncă prestate de salariaţi, pentru nerespectarea prevederilor privind munca
suplimentară a fost aplicata o sanctiune in valoare de 1500 lei, pentru neânmânarea
contractului de muncă a fost aplicată o amendă în valoare de 1.500 lei.
Astfel, în cursul trimestrului III al anului 2014 au fost controlate 448 unităţi. Pentru
neconformitatile constatate au fost dispuse 562 masuri de remediere. Au fost aplicate 164
sancţiuni contravenţionale, din care 60 amenzi în valoare totală de 272.250 lei si 104
avertismente.
2.Verificarea modului în care agenţii economici respectă prevederile Legii
nr.156/2000 referitoare la protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate.
Din cei 36 agenti economici înregistraţi la ITM Botoşani de la apariţia legii şi până în
prezent, niciunul 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.
Din totalul de 443 angajatori controlaţi s-au constatat deficienţe la 88 dintre acestia.
Pentru remedierea deficienţelor constatate au fost dispuse 133 măsuri, fiind aplicate 129
sancţiuni contravenţionale, dintre care 36 amenzi în valoare totală de 73.000 lei şi 93
avertismente.
4.Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr.202/2002
privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi republicată.
În trimestrul III, inspectorii de muncă au efectuat un număr de 26 controal, în acest sens
au fost aplicate 3 sancţiuni şi au fost dispuse 13 măsuri de remediere.
5.Respectarea de către angajatori a prevederilor art.78, alin.2 şi 3 din Legea
448/2006 privind protectţa şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
modificată şi completată
Pe parcursul trimestrului III au fost controlate 17 unitati, nefiind descoperite încălcări ale
prevederilor legale.
6. Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii52/2011 privind
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri şi a normelor
de aplicare a acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.
Pe parcursul trimestrului III al anului 2014, au fost verificaţi 40 de angajatori şi s+a
constatat că la un număr de 14 unităţi nu se respectă prevederile legale , drept pentru
care au fost dispuse măsuri în consecinţă.
5. Campanii naţionale privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă
nedeclarată în domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia.
În cursul trimestrului III au fost efectuate un număr de 435 controale pentru identificarea
şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată, au fost identificate 16 persoane care lucrau
fără fprme legale fiind sancţionaţi 13 angajatori cu amenzi în valoare totală de 162.000 lei,
iar 88 angajatori au fost sancţionaţi cu amenzi în valoare de 73.000 lei pentru deficienţe la
REVISAL.
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Campanie naţională privind verificarea modului de respectare de către angajatori a
prevederilor Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi
bărbaţi, republicată – 24-26 septembrie 2014 .
- 26 angajatori controlaţi, 3 sancţiuni, 13 măsuri dispuse;
Campanie naţională – O zi pe săptămână - 119 angajatori controlaţi, 119 deficienţe constatate, 26 sancţiuni contravenţionale,
amenzi în valoare totală de 4.000 lei;
Valoarea sancţiunilor aplicate de către compartimentul Control Relaţii de Muncă în
trimestrul III al anului 2014 este de 272.250 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 III – 2014 este de 356.750 lei.

Stelian Metler
Inspector Şef
Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoşani

Daniela Petronela Lozneanu
Inspector Sef Adjunct RM

Dan Moldovanu
Inspector Şef Adjunct SSM

Gavril Roxana
Inspector
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