COMUNICAT DE PRESĂ
SINTEZA ACTIVITĂŢII I.T.M. SIBIU ÎN LUNA MARTIE 2012
RELAŢII DE MUNCĂ
Până la data de 31.03.2012 au fost predate angajatorilor/titularilor pe bază de proces
verbal de predare – primire 41.952 carnete de muncă, din care 131 de carnete în luna
martie, din totalul de 43.372 carnete de muncă pe care I.T.M. Sibiu le avea în păstrare la
31.12.2010, astfel încât la această dată au mai rămas de predat 1.420 carnete de muncă.
La data raportării avem un stoc de 14.192 carnete “pasive” neridicate de titulari.
Din totalul de 48.674 carnete de muncă ale angajatorilor cărora li s-a aprobat
păstrarea şi completarea acestora la sediu, până la data de 31.12.2011 au fost certificate şi
contrasemnate pentru legalitatea înscrierilor 48.643 de carnete de muncă, rămânând de
certificat 31 carnete de muncă.
În luna martie, în conformitate cu prevederile Legii 52/2011 privind exercitarea
unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, au fost înregistraţi 46 de agenţi
economici care au desfăşurat activităţi ocazionale cu 5.216 de zilieri.
În evidenţa I.T.M. Sibiu sunt înregistraţi 180 prestatori de servicii pentru
transmiterea REVISAL pentru 2.865 angajatori, în conformitate cu prevederile H.G.
nr.500/2011 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a
salariaţilor şi a Ord. M.M.F.P.S nr.1918/2011 care aprobă procedura de transmitere a
registrului general de evidenţă a salariaţilor.
În luna martie 2012 au fost înregistrate 28 contracte colective de muncă şi 7 acte
adiţionale de prelungire şi modificare a contractelor colective de muncă existente.
În cadrul Campaniei naţionale privind identificarea şi combaterea cazurilor de
muncă fără forme legale în luna martie, au fost efectuate 349 de controale, prilej cu care au
fost găsiţi 12 angajatori care practicau muncă fără forme legale. Au fost aplicate 9 amenzi
în valoare de 100.000 lei şi au fost formulate 3 propuneri de cercetare penală pentru
angajatorii care au primit la muncă mai mult de 5 persoane fără contract individual de
muncă. Cele 31 de persoane găsite fără contract individual de muncă au fost sancţionate
contravenţional cu 31de avertismente .
În luna martie 2012 s-au desfăşurat, din iniţiativa Inspecţiei Muncii, trei Campanii
naţionale de identificare şi combatere a muncii nedeclarată în următoarele domenii de
activitate: fabricarea produselor de brutărie şi panificaţie, silvicultură şi construcţii. Cu
acest prilej au fost controlaţi 49 agenţi economici şi au fost depistate 9 persoane care lucrau
fără contract individual de muncă, fapt pentru care acestea au fost sancţionate
contravenţional cu 9 avertismente, iar pentru angajatorul care nu le-a încheiat contracte de
muncă s-a formulat propunere de cercetare penală.
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În cadrul acţiunii, desfăşurate din iniţiativa Inspecţiei Muncii, privind Strategia
Naţională aprobată prin HG nr. 1024/2010 de reducere a incidenţei muncii nedeclarate,
acţiune la care participă şi reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Sibiu, au
fost controlaţi 195 agenţi economici şi au fost depistate 22 de persoane care lucrau fără
forme legale pentru 11 angajatori. Au fost aplicate 9 amenzi în valoare de 100.000 lei, 22
avertismente şi au fost formulate 2 propuneri de cercetare penală .
Pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legislaţiei muncii în
domeniul relaţiilor de muncă, în cursul lunii martie 2012 au fost efectuate 368 controale,
prilej cu care au fost dispuse 2.817 măsuri şi au fost aplicate 858 de sancţiuni
contravenţionale, din care 113 amenzi în valoare de 201.100 lei şi 745 avertismente.
Au fost sancţionate următoarele fapte:
primirea la muncă a persoanelor fără încheierea unui contract individual de muncă;
nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal;
nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe
ţară;
împiedicarea, de către angajator, a inspectorului de muncă să îşi exercite controlul.
SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
În luna martie s-au efectuat de către inspectorii de muncă, din cadrul Serviciului
Control Securitate şi Sănătate în Muncă, 236 controale, la un număr de 228 unităţi
economice din judeţul Sibiu, cu tematici adecvate sectoarelor economice de activitate. În
urma constatării abaterilor de la prevederile legale de securitate şi sănătate a muncii, au fost
oprite din funcţionare 2 echipamente de muncă. Pentru aceste abateri de la prevederile legale
în vigoare, s-au aplicat 1328 sancţiuni contravenţionale, din care 1305 avertismente şi 23
amenzi contravenţionale în valoare totală de 54.500 lei. S-au dispus măsuri pentru
remedierea deficienţelor constatate.
Ca exemple de deficienţe constatate se pot menţiona:
Nerespectarea prevederilor privind organizarea activităţilor de protecţia muncii
(instruire necorespunzătoare pentru protecţia muncii, lipsă evaluare riscuri de
accidentare şi îmbolnăvire profesională şi plan de prevenire şi protecţie, lipsă
Comitet de Securitate şi Sănătate în Muncă);
Supravegherea medicală necorespunzătoare (lipsa controlului medical la angajare, la
reluarea activităţii şi periodic, lipsă fişă medicală de aptitudine);
Lipsă avize şi verificări tehnice ISCIR, pentru instalaţii de ridicat şi sub presiune;
Lipsa dispozitivelor de protecţie (ecrane, apărători, capace) la echipamentele de
muncă;
Lipsa măsurilor de protecţie împotriva pericolului de electrocutare (lipsa protecţiei
prin legare la pământ, neasigurarea împotriva accesului neautorizat şi nesemnalizarea
tablourilor electrice).
În cadrul acţiunii de Supravegherea pieţei în domeniul de competenţă al Inspecţiei
Muncii în concordanţă cu noua legislaţie europeană au fost controlate 5 unităţi şi s-au
verificat 44 tipuri de produse. Nu s-au constatat abateri de la prevederile legale. Toate
produsele erau marcate în mod corespunzător cu marcajul „CE”, erau însoţite de declaraţia
de conformitate emisă de producători şi de instrucţiunile de folosire.
În perioada 14.03.-15.03.2012 s-a desfăşurat „Campania Naţională privind
verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate şi sănătate în
muncă pentru lucrătorii din cadrul unităţilor care au ca obiect de activitate fabricarea
produselor de brutărie şi a produselor de făinoase ”. S-au controlat 22 unităţi cu 466
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lucrători. S-au constatat 85 deficienţe şi s-au aplicat 85 sancţiuni contravenţionale, din care
3 amenzi în valoare de 5000 lei.
În perioada 19.03.-30.03.2012 s-a desfăşurat „Campania Naţională privind modul
de utilizare a echipamentelor de muncă precum şi respectarea tehnologiilor în parchetele
de exploatare şi pe drumurile forestiere privind securitatea şi sănătatea în muncă”. S-au
controlat 8 unităţi cu 160 lucrători. S-au constatat 82 deficienţe şi s-au aplicat 82 sancţiuni
contravenţionale
În perioada 29.03.-31.03.2012 s-a desfăşurat „Campania Naţională privind
identificare angajatorilor care folosesc muncă fără forme legale la angajare şi luarea
măsurilor care se impun pentru respectarea de către angajatorii din domeniul
construcţiilor a prevederilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă ”.S-au
controlat 24 unităţi cu 1085 lucrători. S-au constatat 82 deficienţe şi s-au aplicat 82
sancţiuni contravenţionale, din care 7 amenzi în valoare de 20000 lei.
În luna martie 2012 au fost comunicate la inspectorat 18 evenimente, din care 16 cu
incapacitate temporară de muncă şi 2 mortale. Au fost înregistrate 5 accidente de muncă, din
care unul colectiv (1 mortal şi 3 cu incapacitate de muncă), 3 cu incapacitate temporară de
muncă şi unul mortal.

Inspector Şef,
Szombatfalvi – Török Francisc
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