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Serviciul Control Relaţii de Muncă
În semestrul I al anului 2010, inspectorii de muncă din cadrul
I.T.M.- Mureş, Serviciul Control Relaţii de Muncă au verificat un număr
de 933 agenţi economici şi au sancţionat un număr de 492 angajatori.
S-au aplicat un număr de 707 sancţiuni contravenţionale, din
care 118 amenzi, valoarea amenzilor aplicate fiind de 476.800 lei.
Activitatea de control a avut ca obiectiv urmărirea respectării de
către angajatori atât a prevederilor Codului Muncii cât şi a dispoziţiilor
specifice în domeniul legislaţiei muncii. Astfel:
I. Pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 53/2003-Codul
Muncii s-au aplicat 74 amenzi contravenţionale în valoare de 321.300 lei,
fiind sancţionaţi un număr de 154 de angajatori.
I.1.Pentru muncă fără forme legale s-au aplicat un numar de 65
amenzi în valoare de 309.000 lei.
Au fost depistate de 104 persoane care lucrau fără forme legale. În
semestrul I 2010, Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureş a înaintat o
sesizăre către organele de cercetare penală, pentru soluţionarea unor
cazuri în care inspectorii de muncă au constatat anumite încălcări
referitoare la regimul de muncă al minorilor. Potrivit art. 2801 din
Legea 53/2003 Codul muncii, încadrarea în muncă a minorilor cu
nerespectarea condiţiilor legale de vârstă sau folosirea acestora pentru
prestarea unor activităţi cu încălcarea prevederilor legale referitoare la

regimul de muncă al minorilor constituie infracţiune şi se pedepseşte cu
închisoare de la 1 la 3 ani. Încălcările referitoare la regimul de muncă al
minorilor au constat în prestarea muncii de către minori cu vârsta
cuprinsă între 15-18 ani mai mult de 6 ore/zi şi 30 ore pe săptămână şi
neacordarea concediului de odihnă suplimentar de cel puţin 3 zile
lucrătoare.
I.2. Pentru nerespectarea prevederilor legale privind repausul
săptămânal, munca suplimentară, munca de noapte, garantarea în
plată a salariului minim brut pe ţară, s-au aplicat 9 amenzi în valoare
de 12.300 lei.
II.
Pentru nerespectarea Legii 130/1999 privind unele măsuri
de protecţie a persoanelor încadrate în muncă au fost aplicate un număr
de 335 sancţiuni contravenţionale, din care, 33 amenzi în valoare de
117.000 lei (neînregistrarea la I.T.M. în termenul legal a contractelor
individuale de muncă, nedepunerea in termenul legal a statelor de plata,
nedepunerea la I.T.M. a actelor privind încetarea contractelor individuale
de muncă.).
III. Pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 108/1999 pentru
înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, s-au aplicat 59 sancţiuni
contravenţionale, din care 5 amenzi în valoare de 23.500 lei(
nerespectarea măsurilor dispuse prin procesele verbale de control,
neprezentare la somaţie).
IV. Pentru nerespectarea prevederilor HG nr. 161/2006 privind
registrul general de evidenţa a salariaţilor s-au aplicat un număr de 133
sancţiuni contravenţionale din care 5 amenzi în valoare de 10.000 lei.
Pentru remedierea deficienţelor constatate inspectorii de muncă au
dispus un număr de 3.435 măsuri, din care 37% au fost îndeplinite în
termenul legal.
Numărul de contracte individuale de muncă înregistrate la ITM
Mureş în semestrul I 2010 este de 17096 iar numarul angajatorilor
inregistrati este de 515
Au depus adrese de suspendare a activităţii conform OUG nr.
4/2010 un număr de 99 de angajatori şi au beneficiat de facilităţiile
prezentei ordonanţe un număr de 3582 angajaţi.
În acest sens, s-au verificat 9 unitaţi şi au fost depistate 2 societăţi
care desi au depus acte de supendare, activitatea se desfăşura în condiţii
normale. Pentru aceste societăţi au fost trimise adrese catre DGFP Mureş
şi Garda Finaciară în vederea efectuării unui control complex.
Pe legile speciale, respectiv pe Legea 156/2000 privind protecţia
cetăţenilor romani care lucrează în străinătate s-a efectuat un control, s-a
aplicat o amenda in valoare de 5000 lei. Pe Legea 344/2006 privind
detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale s-au

efectuat 2 controale în urma cărora s-au lăsat măsuri şi nu s-au dispus
sancţiuni contravenţionale.

Serviciul Control Securitate şi Sănătate în Muncă
În primul semestru al anului 2010 s-au efectuat un numar de 746
controale preventive si s-au dispus 980 de măsuri.
Sancţiunile contravenţionale aplicate de către corpul de control
Securitate şi Sănătate în Muncă se prezintă astfel:
• 370 de avertismente
• 49 de amenzi în valoare de 349.000 lei
Inspectorii de muncă au constatat în teren următoarele deficienţe:
• nerealizarea de către angajator a evaluării factorilor de risc pentru
securitatea şi sănătatea lucrătorilor (Legea nr. 319/2006 art.7 alin.4
lit.a).
• neefectuarea instruirii salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă (Legea nr. 319/2006 art. 20 şi H.G. nr. 1425/2006 art.
77).
• neîntocmirea instrucţiunilor proprii de lucru pentru locurile de
muncă (H.G. nr. 1425/2006 art. 15 alin.1).
• angajarea persoanelor fără examenul medical (Legea nr. 319/2006
art. 13 lit. j).
• neconstituirea Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă la
nivelul unităţii controlate (Legea nr.319/2006 art. 19 şi H.G. nr.
1425/2006 art.57 ).
• neîntocmirea de către angajator a planul de prevenire şi protecţie
(H.G.1425/2006 art.15 alin.1).
• lipsa organizării activităţii de securitate şi sănătate în muncă la
nivelul unităţii controlate (H.G.1425/2006 art.14).
• neasigurarea echipamentului individual de protecţie pentru
lucrători (Legea nr. 319/2006 art.13 lit. r).
• neefectuarea controlului medical pentru salariaţi, atât periodic cât
şi la angajare (Legea nr. 319/2006 art. 13 lit. j).
• salariaţii unităţii controlate nu purtau echipamentul individual de
protecţie (Legea nr. 319/2006 art. 23 alin. 1 lit. b).
De asemenea, in primul semestru al anului 2010 au avut loc 65 de
accidente de munca din care 4 accidente mortale si 61 de accidente cu
incapacitate temporară de muncă; au fost cercetate 4 accidente cu
invaliditate.
Domeniile de activitate în care au avut loc accidente de muncă în judeţul
Mureş , în ordinea descrescătoare a frecvenţei :
- transporturi
- fabricarea îngrăşămintelor

-

construcţii
fabricarea pâinii
prelucrarea sticlei
fabricarea mobilei
recuperarea materialelor
comerţ
fabricarea articolelor ceramice
fabricarea hârtiei
exploatare forestieră
activităţi de pază
institutii (UMF)
prelucrarea laptelui
fabricarea cablurilor
telecomunicaţii

În semestrul I al anului 2010, Inspectorii de Muncă din serviciul
SSM au organizat, la nivelul judeţului Mureş, 29 de întâlniri cu
angajatorii, reprezentanţii lucrătorilor şi ai patronatelor, pentru
sensibilizarea şi conştientizarea problemelor din domeniul SSM.
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