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COMUNICAT DE PRESĂ
În calitate de reprezentanţi în teritoriu ai Ministerului Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale precum şi ai Inspecţiei Muncii, prioritatea I.T.M. Sibiu o reprezintă
acţiunile din Programul de Guvernare 2009 – 2012, Planul Strategic Instituţional 2007
– 2009 precum şi planul cadru anual de acţiuni al Inspecţiei Muncii.
În ceea ce priveşte activitatea desfăşurată conform Programului cadru de
acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2009, I.T.M. Sibiu şi-a planificat să întreprindă o
serie de acţiuni specifice atât activităţii din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,
cât si din domeniul relaţiilor de muncă.
Astfel, pentru trimestrul III al anului 2009, s-a iniţiat preluarea din acest
Program, a unei acţiuni specifice securităţii şi sănătăţii în muncă, cu titlul
„Verificarea activităţii de prevenire şi protecţie desfăşurată de către serviciile
externe”. Această acţiune a avut ca scop urmărirea modului în care aceste servicii
înţeleg să-şi ducă la îndeplinire obligaţiile asumate prin contract faţă de angajatorii
care, în conformitate cu prevederile art. 8 pct. 4 din Legea nr. 319/2006 – Legea
securităţii şi sănătăţii în muncă, şi-au organizat activitatea de prevenire şi protecţie în
acest mod.
Trebuie menţionat faptul că modul de desfăşurarea a activităţii acestor servicii
este reglementat de Legea securităţii şi sănătăţii în muncă şi de Normele
Metodologice de aplicare a acestei legi, acte normative care obligă, în primul rând,
abilitarea acestor servicii de către instituţiile competente în acest sens, din cadrul
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
Întrucât, aceste servicii asigură activităţi de prevenire şi protecţie şi de
consultanţă în domeniu cu scopul de a sprijinii firmele în activitatea pe care o
desfăşoară cu salariaţii, astfel încât, să se prevină producerea unor evenimente
nedorite la locurile de muncă, I.T.M. Sibiu, prin această acţiune, doreşte să contribuie
la creşterea calităţii acestor servicii, fapt care va duce la îmbunătăţirea condiţiilor de
desfăşurare a proceselor de muncă la angajatori, la reducerea riscurilor profesionale, a
accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.
Acţiunea s-a desfăşurat sub directa îndrumare a Inspecţiei Muncii care a
elaborat „Metodologia privind desfăşurarea acţiunii” şi care s-a transmis la toate
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inspectoratele din ţară, ceea ce demonstrează că s-a dorit ca modul de desfăşurare a
acţiunii să fie unitar la nivel naţional.
Conform acestei metodologii, acţiunea a constat în efectuarea de controale cu
tematică elaborată pe baza actelor normative specifice, activitate care s-a încheiat prin
întocmirea unui proces verbal de control care cuprinde deficienţele constatate,
măsurile dispuse în vederea remedierii acestor deficienţe şi termenele în interiorul
cărora reprezentanţii legali au obligaţia să ducă la îndeplinire măsurile respective.
Acolo unde inspectorii de muncă au constatat săvârşirea unor fapte cu caracter
contravenţional, au aplicat sancţiuni corespunzătoare, în funcţie de gravitatea acestor
fapte.
Astfel, pe întreaga durată a acţiunii s-a efectuat un număr de 95 de controale, în
urma cărora au fost constatate 144 de deficienţe pentru care s-au dispus tot atâtea
măsuri de intrare în legalitate.
Cele mai frecvente deficienţe sesizate în timpul controalelor se referă la:
netransmiterea la sediul I.T.M. Sibiu a unei copii după Certificatul de
Abilitare emis de Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială;
lipsa Certificatului Constatator emis de Registrul Comerţului, care
autorizează activitatea din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în
muncă;
netransmiterea la sediul I.T.M. Sibiu, a raportului trimestrial de activitate;
lipsa notelor de constatare ce conţin informaţii referitoare la neregulile
constatate de serviciul extern în timpul verificărilor efectuate la angajatori
atât la sediu social, cât şi la punctele de lucru;
neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă pe perioadă
nedeterminată pentru conducătorul serviciului extern.
Pentru faptele care au fost de natură contravenţională s-a aplicat un număr de
102 sancţiuni, şi s-au stabilit măsuri de remediere şi termene de ducere la îndeplinire.
Cuantumul amenzilor stabilite cu această ocazie s-a ridicat la 17.000 lei.
La sfârşitul acestei acţiuni, I.T.M. Sibiu a organizat o întâlnire, la Sala Studio a
Casei de Cultură a Sindicatelor Sibiu, cu reprezentanţii legali ai persoanelor fizice sau
juridice abilitate să presteze servicii de prevenire şi protecţie, cu Comisia de abilitare
şi avizare, în vederea aducerii la cunoştinţă a rezultatelor obţinute şi a efectuării unei
analize în acest sens.

Director coordonator,
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