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Sinteza pentru trimestrul II al anului 2017 a activităţii ITM Botoşani

Serviciul Relatii de Muncă
Conform situaţiei centralizatoare privind activitatea Corpului de control – R.M., în perioada
01.04.2017 –30.06.2017, în cadrul acţiunilor de control au fost verificate un număr de
334 unităţi. Pentru neconformităţile constatate au fost sancţionaţi un număr de 43
angajatori, au fost dispuse 471 măsuri de remediere, au fost aplicate 54 sancţiuni
contravenţionale, dintre care 11 amenzi în valoare totală de 129.500 lei şi 43
avertismente.
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 perioada 01.04.2017 – 30.06.2017, compartimentul Control Relaţii de Muncă şi-a
desfăşurat activitatea în baza programărilor lunare, şi a temelor din “Programul de
actiuni” al ITM Botosani pentru anul 2017.
În perioada 01.04.2017 – 30.06.2017 au fost verificaţi din punct de vedere al modului în
care se respectă prevederile legale referitoare la încadrarea în muncă un număr de 330
agenţi economici, având 17044 salariaţi din care 3 femei, fiind identificate un număr de
15 persoane lucrând fără forme legale de angajare.
În urma acestor verificări au fost aplicate 6 amenzi în valoare totală de 90.000 lei şi au
fost dispuse un număr de 7 măsuri.
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, referitoare la executarea, modificarea,
suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă ale salariaţilor, precum si a
altor acte normative din dreptul muncii.
În acest sens, au fost aplicate un număr de 15 sanctiuni contraventionale, 9 amenzi si 6
avertismente, valoarea amenzilor fiind de 94.500.
Verificarea modului în care se respectă de către agenţii economici prevederile O.G.
25/2014 referitoare la încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul
României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul
străinilor în România.
Pe parcursul trimestrului II - 2017, au fost efectuate 7 controale împreună IGI, nefiind
depistaţi cetăţeni straini aflaţi în situaţii ilegale. Deasemenea, am răspuns promt tuturor
solicitărilor (informaţii) venite din partea Biroului pentru Imigrări al Judeţului Botoşani, în
conformitate cu Planul de Cooperare Operativă semnat cu Inspectoratului General pentru
Imigrări, în vederea intensificarii acţiunilor de verificare a modului de respectare a
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prevederilor O.G. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul
României.
Verificarea modului în care agenţii economici respectă prevederile Legii
nr. 156/2000 referitoare la protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate.
În perioada 01.04.2017 – 30.06.2017 au fost efectuate doua controale, la nivelul judeţului
fiind activi doar doi agenti de ocuparea fortei de munca.În urma controalelor efectuate a
fost aplicată o amendă in valoare de 10.000 lei.
Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile H.G. 500/2011 privind
întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor.
În 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 329 angajatori controlaţi în perioada 01.04.2016 –
30.06.2016, s-au constatat deficienţe la 33 dintre aceştia. Pentru remedierea
deficienţelor constatate au fost dispuse 71 măsuri, au fost aplicate 34 sancţiuni
contravenţionale, dintre care 3 amenzi în valoare totală de 35.000 lei şi 32 avertismente.
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 perioada 01.04.2016 – 30.06.2017 în urma verificărilor referitoare la respectarea de
către angajatori a prevederilor legale din Legea nr.52/2011, privind exercitarea unor
activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, nu au fost depistati angajatori cu
deficiente.In această perioadă un numar de 12 angajatori au achiziţionat Registrul de
evidenţă a zilierilor, un număr de 39 angajatori au transmis copia registrului, fiind
înregistrate 12.716 poziţii în registru.
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 II al anului 2017, inspectorii din cadrul Compartimentului R.M.
au verificat 37 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 9 măsuri pentru
remedierea deficienţelor constatate.
Campanie Naţională privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarata
la agenţii economici care desfăşoară activitate în domeniul construcţiilor : 0913.05.2017.
Au fost controlaţi un număr de 18 angajatori, cu un număr de 1039 de angajaţi. S-au dispus
22 de măsuri şi 4 sancţiuni contravenţionale în valoare de 23.000 lei.
Campanie Naţională privind identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi
respectarea prevederilor legale privind timpul de muncă la societăţi care au obiect de
activitate protecţie şi gardă – COD CAEN 8010:26.06 – 30.06.2016.
Au fost efectuate controale la un număr de 5 angajatori cu un număr de 303 salariati. S au
dispus 4 măsuri de remediere a deficienţelor constatate fără a fi aplicate sancţiuni
contravenţionale.
Campanie Naţională în domeniul prelucrarii şi conservarii carnii,pestelui, fabricarii
produselor lactate si a branzeturilor
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Au fost efectuate controale la un numar de 25 de angajatori cu un numar de 972 de
salariati, au fost dispuse 32 de masuri de remediere a deficientelor constatate, fiind
sanctionati 3 angajatori.
Campanie Naţională “O zi pe săptămână”
Au fost controlaţi un număr de 61 angajatori, a fost sancţionat un angajator,nu au fost
depistate persoane care lucrau fără forme legale, a fost aplicată o sancţiune
contravenţională şi au fost dispuse 73 de masuri de remediere a deficienţelor constatate.
Serviciul Securitate şi Sănătate în Muncă
-număr controale organizate în perioada monitorizată, cu precizarea domeniului de
verificare şi a actelor normative în baza cărora s-au efectuat acestea;
- 180 controale pentru verificarea respectării prevederilor legale din domeniul securităţii
şi sănătăţii în muncă; Legea 108/1999 rep., L319/2006 modif., HG 1425/2006 modif.,
-rezultatul controalelor (numărul sancţiunilor, valoarea amenzilor aplicate, alte măsuri
dispuse);
-425 sancţiuni contravenţionale din care 11 amenzi în valoare de 57500 lei şi 414
avertismente, 1 echipament de muncă oprit din funcţiune
Rezultatele acţiunilor planificate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Campanii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
1.Campanie naţională de control privind respectarea prevederilor legale în ceea ce
priveşte instruirea şi informarea lucrătorilor
Au fost efectuate un număr de 24 controale la 24 angajatori cu un total de 2099 angajaţi,
fiind constatate un număr de 45 neconformităţi aferente „tematicii de control instruire şi
informare”, pentru care s-au dispus un număr de 45 măsuri şi 45 sancţiuni contravenţionale
cu avertismente.
2. Campanie naţională privind implementarea în sistemul de învăţământ a proiectului
„Valenţe culturale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”
S-a contactat Inspectoratul Scolar Judeţean, şcolile participante, s-au efectuat vizite de
lucru a inspectorilor de muncă din cadrul ITM în unitaţile şcolare nominalizate în vederea
organizării şi desfăşurării concursurilor la nivel judeţean şi naţional. Au participat un număr
de 5 unităţi şcolare, din care 5 clase profil mecanic, 2 clase profil real, şi 3 clase profil
agricol, fiind implicaţi un număr de 10 cadre didactice şi un număr de 250 elevi. A fost
organizat concursul judeţean în data de 12.04.2017, participând un număr de 20 elevi şi 10
profesori de la 5 şcoli. Au participat 4 elevi şi două cadre didactice la concursul naţional,
desfăşurat în perioada 26-28.05.2017 la Iaşi, ocupând locul 17 la clasa a XI-a şi locul 22 la
clasa a XII-a.
3. Campanie naţională privind verificarea modului în care angajatorii previn căderile de
la înălţime în şantierele temporare şi mobile
S-au identificat angajatorii cu volum important de activitate în domeniu. Au avut loc
acţiuni de informare a unităţilor din domeniul construcţiilor privind modul de derulare a
campaniei şi tematica abordată, conform metodologiei transmise de către Inspecţia Muncii.
Au fost efectuate un număr de 4 controale la 4 angajatori cu un total de 317 angajaţi, fiind
constatate un număr de 15 neconformităţi, pentru care s-au dispus un număr de 15 măsuri
şi 15 sancţiuni contravenţionale din care o amendă în valoare de 7000 lei şi 14
avertismente.
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4. Campanie naţională de supravegherea pieţei produselor industriale din domeniul de
competenţă al Inspecţiei Muncii, conform programului sectorial pentru anul 2017,
coordonat de către Comisia Europeană
Au fost efectuate acţiuni de control la un număr de 30 unităţi din domeniu, fiind controlate
un număr de 200 produse industriale, nefiind constatate neconformităţi faţă de prevederile
legale.
ACŢIUNI ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
1. Acţiune de conştientizare şi control cu privire la utilizarea corectă a produselor cu
conţinut de silice cristalină
A avut loc o sesiune de informare şi conştientizare a angajatorilor din domeniu în data de
28 aprilie.Au fost efectuate acţiuni de control la un număr de 4 unităţi din domeniu, fiind
constatate un număr de 9 neconformităţi faţă de prevederile legale pentru care s-au dispus
măsuri de remediere, fiind aplicate un număr de 9 sancţiuni contravenţionale cu
avertismente.
2. Inspecţii privind verificarea măsurilor stabilite prin procesele verbale de cercetare a
evenimentelor
A avut loc acţiunea de informare a partenerilor sociali din unităţile care au înregistrat
accidente de muncă în ultimii 5 ani despre modul de derulare a acţiunii şi tematica
abordată în data de 28 aprilie, acţiune la care au participat 41 de invitaţi. A doua etapă
privind acţiuni de control la angajatori a modului de realizare a măsurilor dispuse prin
procesele verbale întocmite cu ocazia cercetării evenimentelor este în desfăşurare în
perioada iunie – noiembrie 2017.
3.Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din
întreprinderi mici (10 - 49 lucrători)
S-a prezentat metodologia acţiunii de către grupul local de lucru inspectorilor de muncă.
S-a transmis Chestionarul privind respectarea cerinţelor minime generale de securitate şi
sănătate în muncă la 65 angajatori şi a fost primit completat de către un număr de 64
angajatori cu un număr de 1561 lucrători. S-au centralizat datele din chestionare şi s-au
stabilit întreprinderile mici la care se vor efectua controale în perioada iunie – noiembrie
2017.
4. Acţiune de informare privind consultarea lucrătorilor şi de verificare a organizării şi
funcţionării comitetelor de securitate şi sănătate în muncă
A fost prezentată metodologia acţiunii inspectorilor de muncă de către grupul local de
lucru. A fost analizat proiectul fişei şi a ghidului de către grupul local de lucru împreună
cu inspectorii de muncă şi s-a transmis Inspecţiei Muncii punctul de vedere. A fost publicat
pe site-ul instituţiei fişa orientativă pentru angajatori.
5.Campanie privind respectarea prevederilor securităţii şi sănătăţii în muncă la unităţi
din domeniul silviculturii şi exploatărilor forestiere
Au fost efectuate acţiuni de control la un număr de 6 unităţi din domeniu, fiind constatate
un număr de 20 neconformităţi faţă de prevederile legale pentru care s-au dispus 20
măsuri de remediere, fiind aplicate un număr de 20 sancţiuni contravenţionale cu
avertismente.
6. Acţiune de instruire a inspectorilor de muncă cu atribuţii în domeniul supravegherii
pieţei din inspectoratele teritoriale de muncă cu privire la prevederile noilor acte
normative specifice
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S-au nominalizat inspectorii de muncă participanţi la instruirea naţională din perioada 3-4
aprilie 2017, desfăşurată la ITM Suceava. Au participat 2 inspectori de muncă, conform
metodologiei acţiunii.
Verificarea aplicării prevederilor OG nr.27/2002 aprobată prin Legea nr. 233/2002
privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
-numărul sesizărilor înregistrate în acestă perioadă 115, din care, soluţionate favorabil
115; Au fost sesizate în special următoarele aspecte: neacordare drepturi salariale,
nerespectarea timpului de muncă, neplata orelor
suplimentare, muncă fără forme
legale, nerespectarea prevederilor HG 500 – privind Registrul General de Evidenţă al
Salariaţilor, nerespectare condiţii de muncă, nereguli SSM . Domeniile de activitate, de
unde provin sesizările sunt : prestări servicii, agricultură,
confecţii, construcţii,
comerţ, producţie, etc.
Valoarea totală a sancţiunilor aplicate în această perioadă de către serviciile Control
Relaţii de Muncă şi Sănătate şi Securitate în Muncă, este de 187.000 lei.

pt. Inspector – şef
Daniela Petronela Lozneanu
Inspector şef-adjunct Relatii de Muncă
Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoşani
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