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RELAŢII DE MUNCĂ
În evidenţa instituţiei noastre la 31.05.2009, se află înregistrate un
număr de
10 392 societăţi comerciale şi 107 725 contracte individuale de muncă active. În cursul
lunii mai 2009 au fost înregistrate 3 435 contracte individuale de muncă şi au fost încetate
un număr de 4 926 contracte .
De asemenea, sunt păstrate şi completate la sediul ITM un număr de 53 513 carnete de
muncă şi sunt vizate şi certificate înregistrările în 64 778 carnete de muncă care se găsesc la
societăţile ce au primit aprobare pentru păstrarea şi completarea acestora la sediu.
În vederea ducerii la îndeplinire a HG nr.1768 /2005, privind preluarea datelor
referitoare la stagiul de cotizare de către Casa Judeţeana de Pensii Sibiu, până la 31.05.2009
au fost predate 9 485 carnete de muncă în vederea scanării.
În cursul lunii mai 2009 au fost continuate controalele efectuate în cadrul
Campaniei naţionale privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă fără forme
legale. Controalele au fost efectuate la nivelul întregului judeţ cu preponderenţă în
localităţile: Sibiu, Mediaş, Avrig, Cisnădie.
În cadrul campaniei au fost controlate 85 societăţi şi au fost găsiţi 14 angajatori
care practicau muncă fără forme legale, acestora aplicându-li-se amenzi în valoare totală de
163 000 lei. Au fost depistate 102 persoane care nu aveau nici o formă de angajare.
În perioada 27-29.05.2009 din iniţiativa Inspecţiei Muncii s-a desfăşurat Campania
Naţională de verificarea respectării prevederilor legale în domeniul construcţiilor, prilej cu
care cu fost controlate 22 de societăţi şi au fost depistaţi 11 angajatori care au încălcat
prevederile legale în domeniul relaţiilor de muncă motiv pentru care au fost aplicate 21
sancţiuni contravenţionale. Au fost aplicate 5 amenzi în valoare de 8 100 lei.
Pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legislaţiei muncii în
domeniul relaţiilor de muncă, în cursul lunii mai 2009 au fost efectuate un număr de 156
controale, prilej cu care au fost dispuse 879 măsuri şi au fost aplicate 193 sancţiuni
contravenţionale, din care 41 amenzi în valoare totală de 233 000 lei şi 152 de avertismente
angajatorilor care au săvârşit abateri de la prevederile legale.
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Au fost sancţionate următoarele fapte:
neplata comisionului şi nedepunerea declaraţiilor în termenul legal;
neînregistrarea în termenul legal a contractelor individuale de muncă;
nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal;
primirea la muncă a persoanelor fără încheierea unui contract individual de
muncă;
neeliberarea adeverinţelor privind activitatea salariaţilor;
neînfiinţarea registrului general de evidenţă a salariaţilor sau netransmiterea în
formă electronică;
necompletarea registrului general de evidenţă a salariaţilor;
împiedicarea de către angajator a inspectorului de muncă să îşi exercite
controlul;
refuzul angajatorului de a aduce la îndeplinire măsurile dispuse de inspectorul
de muncă;
Pentru menţinerea unui nivel de trai decent al personalului angajat şi pentru
asigurarea unei protecţii reale în domeniul salarial a fost verificat modul de negociere şi
garantare în plată a salariului minim brut pe ţară constatându-se respectarea prevederilor
Legii nr.53/2003.
În luna mai 2009, un număr de 4 angajatori şi-au anunţat intenţia de a efectua
concedieri colective. Ca urmare a acestui demers s-a preconizat a fi disponibilizaţi un
număr de 259 de salariaţi
În luna mai 2009 s-au efectuat 44 de inspecţii fiscale, ale căror rezultate s-au
concretizat atât în regularizarea evidenţelor contabile, cât şi în recuperarea sumelor datorate
cu titlu de comision sau de majorări de întârziere. Recuperarea acestor debite s-a efectuat
de către compartimentul executare silită în baza titlurilor executorii rezultate din efectuarea
acestor inspecţii fiscale.

SINTEZA REZULTATELOR CONTROALELOR ŞI SITUAŢIA STATISTICĂ A
ACCIDENTELOR DE MUNCĂ – LUNA MAI 2009

SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
Principalele acţiuni desfăşurate, în cursul lunii mai 2009:
 Implementarea Planului naţional de acţiune al Inspecţiei Muncii privind
promovarea realizării efective a evaluării riscurilor în IMM. În vederea
realizării obiectivelor prevăzute s-a efectuat verificarea calităţii evaluării
riscurilor profesionale în cadrul unităţilor economice ale judeţului Sibiu. În acest
sens, în cursul lunii mai au fost controlate 57 unităţi fiind dispuse 55 măsuri ca
urmare a constatării neconformităţilor faţă de prevederile legislaţiei în vigoare şi
s-au aplicat 5 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 9 000 lei.
 Campanie Naţională privind conştientizarea conducătorilor auto privind
riscurile de accidentare în timpul executării sarcinilor de muncă.
 Campanie Naţională privind verificarea respectării prevederilor legale
referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi relaţiile de muncă în
domeniul construcţiilor.
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 Verificarea respectării prevederilor OUG nr. 96/2003 privind protecţia
maternităţii la locurile de muncă.
 Supravegherea pieţei în domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii în
concordanţă cu noua legislaţie europeană. Au fost controlate 8 unităţi şi s-au
verificat 38 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 raportată, s-au efectuat de către inspectorii de muncă din cadrul
Serviciului Control Securitate şi Sănătate în Muncă 232 controale la un număr de 231 unităţi
economice din judeţul Sibiu, cu tematici adecvate sectoarelor economice.
S-au constatat 632 de abateri de la prevederile normelor de securitate şi sănătate a
muncii, au fost oprite din funcţionare 136 echipamente de muncă şi sistată activitatea la 11
locuri de muncă, s-au aplicat 49 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 160 000 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, de adaptare, la reluarea activităţii şi periodic, lipsă fişă 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);
locuri de muncă neamenajate şi nedotate tehnic şi organizatoric pentru
prevenirea căderilor în gol;
lipsa coordonatorului de securitate şi sănătate în muncă pe şantierele mobile şi
temporare în muncă;
În luna mai 2009 s-a înregistrat la inspectorat un număr de 11 evenimente din care un
eveniment s-a soldat cu deces, iar 10 evenimente cu incapacitate temporară de muncă. Au
fost avizate 5 accidente de muncă cu incapacitate temporară de muncă.

Director Coordonator,
Furtună Remus
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