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RELAŢII DE MUNCĂ
În evidenţa instituţiei noastre la 31.01.2009, se află înregistrate un număr de
10 932 societăţi comerciale şi 116 818 contracte individuale de muncă active. În cursul
lunii ianuarie 2009 au fost înregistrate 2 521 contracte individuale de muncă şi au fost
încetate 6 738 contracte .
De asemenea, sunt păstrate şi completate la sediul ITM un număr de 65 278 carnete
de muncă şi sunt vizate şi certificate înregistrările în 63 243 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
31.01.2009 au fost predate 90 772 carnete de muncă in vederea scanării.
În cursul lunii ianuarie 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 86 societăţi şi au fost găsiţi 5 angajatori
care practicau muncă fără forme legale, acestora aplicându-li-se amenzi în valoare totală
de 7 500 lei. Au fost depistate 5 persoane care nu aveau nici o formă de angajare.
Pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legislaţiei muncii în
domeniul relaţiilor de muncă, în cursul lunii ianuarie 2009 au fost efectuate un număr de
174 controale, prilej cu care au fost dispuse 706 măsuri şi au fost aplicate 170 sancţiuni
contravenţionale din care 35 amenzi în valoare totală de 83 700 lei şi 135 de avertismente
angajatorilor care au săvârşit abateri de la prevederile legale.
Au fost sancţionate următoarele fapte:
neînregistrarea în termenul legal a contractelor individuale de muncă;
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neplata comisionului datorat şi nedepunerea declaraţiei fiscale privind
stabilirea comisionului;
nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămînal;
nerespectarea dispoziţiilor privind munca munca suplimentara;
nerespectarea dispoziţiilor referitoare la munca de noapte;
primirea la muncă a persoanelor fără încheierea unui contract individual de
muncă
neeliberarea adeverinţelor privind activitatea salariaţilor;
neînfiinţarea registrului general de evidenţă a salariaţilor în formă electronică;
refuzul unui angajator de a aduce la îndeplinire măsurile dispuse de
inspectorul de muncă;
refuzul angajatorului de a pune la dispoziţia inspectorului de muncă registrul/
dosarul salariaţilor;
necompletarea registrului de evidenţă în conformitate cu prevederile legale;
împiedicarea, de către angajator, a inspectorului de muncă să îşi exercite
controlul;
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 ianuarie 2009, un număr de 8 angajatori şi-au anunţat intenţia de
concediere colectivă. Numărul de salariaţi preconizaţi a fi afectaţi de aceste concedieri
este de 1199.
În cursul lunii ianuarie 2009 un număr de 8 societăţi comerciale ne-au comunicat
în scris încetarea activităţii, motiv pentru care au fost încetate 15 contracte individuale de
muncă.
În luna ianuarie 2009 s-au efectuat 97 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. Din cele 97 de inspecţii
fiscale, compartimentul control relaţii de muncă a comunicat compartimentului executare
silită un număr de 67 cu titluri executorii, recuperându-se suma de 29969, 22 lei.

SINTEZA REZULTATELOR CONTROALELOR ŞI SITUAŢIA STATISTICĂ A
ACCIDENTELOR DE MUNCĂ
– LUNA IANUARIE 2009
SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
Principalele acţiuni desfăşurate, în cursul lunii ianuarie 2009:
Monitorizarea stadiului de realizare a măsurilor tehnico- organizatorice de
normalizare a condiţiilor de muncă la agenţii economici care au obţinut
prelungirea avizului de încadrare în condiţii deosebite, termenul de valabilitate
era data de 31.12.2008. În cursul lunii ianuarie un număr de 14 unităţi au
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solicitat prelungirea avizelor de încadrare în condiţii deosebite, urmând ca în
termen de 60 de zile de la data înregistrării, să depună la sediul ITM Sibiu şi
documentaţia prevăzută de actele normative.
Supravegherea pieţei în domeniul de competenţă al inspecţiei Muncii în
concordanţă cu noua legislaţie europeană. Au fost controlate 4 unităţi şi s-au
verificat 17 produse. Nu s-au constat abateri de la prevederile legale. Toate
produsele erau marcate în mod corespunzător cu marcajul “CE”, însoţite de
declaraţia de conformitate emisă de producători şi de instrucţiunile de folosire.
Extinderea şi perfecţionarea la nivel naţional a proiectului „Valenţe
culturale ale SSM”. Acest proiect se va extinde în toate judeţele din ţară,
începând cu semestrul al II-lea al noului an şcolar 2008- 2009. În perioada 26 28 ianuarie 2009 a avut loc intruirea cadrelor didactice din cadrul grupurilo
şcolare implicate în derularea proiectului, pe baza suporturilor de curs elaborate
pentru clasele a X-a, a XI-a şi a XII-a. Faza următoare a proiectului constă a
proiectului constă în predarea efectivă a modulelor de curs, de către profesorii
instruiţi de ITM Sibiu.
Implementarea Planului naţional de acţiune al Inspecţiei Muncii privind
promovarea realizării efective a evaluării riscurilor în IMM (continuare
proiect Phare RO 04/IB/SO-01, care constă în verificarea riscurilor
profesionale în cadrul unităţilor economice ale judeţului Sibiu cu activitate în
următoarele sectoare: construcţii, agricultură, industria alimentară, industria
mobilei, industria textilă, industria textilă, industria chimică, transport şi
distribuţie, silvicultură, industria lemnului, industria de prelucrare a produselor
din metal, industria de prelucrare cauciuc şi mase plastice. În acest sens, în
cursul lunii ianuarie au fost controlate 21 de unităţi şi dispuse 35 de măsuri, ca
urmare a constatării neconformităţilor faţă de prevederile legislaţiei în vigoare.
Verificarea respectării prevederilor OUG nr.96/2003 privind protecţia
maternităţii la locurile de muncă şi verificarea respectării prevederilor OUG
nr.99/2000 prind protecţia persoanelor încadrate în muncă în perioadele cu
temperaturi extreme.
În perioada raportată, s-au efectuat 182 controale la 178 unităţi, cu tematici
adecvate acţiunilor menţionate. S-au constatat 582 abateri de la prevederile normelor de
protecţie a muncii, au fost oprite din funcţionare 67 echipamente de muncă şi 6 locuri de
muncă, s-au aplicat 22 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 67.500 lei şi s-au
dispus măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

-
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Ca exemple de deficienţe constatate se pot menţiona:
nerespectarea prevederilor privind organizarea activităţilor de protecţia muncii
(instruire necorespunzătoare pentru protecţia muncii, lipsă 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;
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lipsa măsurilor de protecţie împotriva pericolului de electrocutare (lipsa protecţiei prin
legare la pământ, neasigurarea împotriva accesului neautorizat şi nesemnalizarea
tablourilor electrice);
- neasigurarea ventilaţiei la locul de muncă.
S-au înregistrat în luna ianuarie 2009: 7 evenimente, din care 2 mortale şi 5 cu
incapacitate temporară de muncă. Au fost avizate 8 accidente de muncă, 8 cu incapacitate
temporară de muncă, din care 6 din anul 2008 şi 2 din anul 2009.
-

Inspector Şef,
Szombatfalvi -Török Francisc
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