COMUNICAT DE PRESĂ
privind rezultatele activităţii ITM Mureş
în luna iunie 2010

I.

Serviciului Control Relaţii de Muncă

În luna iunie 2010 inspectorii de muncă din cadrul I.T.M.-Mureş au
verificat 140 societăţi comerciale şi au sancţionat un număr de 65 angajatori. Sau aplicat 95 sancţiuni contravenţionale, din care 20 amenzi şi 75 avertismente,
valoarea amenzilor aplicate fiind de 88.000 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:
• pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 53/2003- Codul Muncii,
au fost aplicate 27 sancţiuni, astfel :
pentru muncă fără forme legale s-au aplicat 11 amenzi în
valoare de 54.000 lei, fiind depistate 18 persoane care lucrau
fără forme legale.(art. 276, alin.1, lit.e din Codul Muncii);
pentru nerespectarea dispoziţiilor privind munca de noapte,
orele suplimentare, acordarea repaosului săptămânal , sau aplicat 3 amenzi si 13 avertismente (art.276, alin.1, lit. k, h
şi lit. i);
• pentru nerespectarea Legii 130/1999 privind unele măsuri de
protecţie a persoanelor încadrate în muncă au fost aplicate 48
sancţiuni contravenţionale, 44 avertismente şi 4 amenzi în valoare de
15.000 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.).
• pentru nerespectarea prevederilor HG nr. 161/2006, actualizată,
privind registrul general de evidenţa a salariaţilor s-au aplicat 15
avertismente
• pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 108/1999 pentru
înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii s-au aplicat 4 avertismente şi
2 amenzi în valoare de 14500 lei.

Pentru remedierea deficienţelor constatate inspectorii de muncă au dispus
un număr de 479 măsuri.
În ceea ce priveşte activitatea Compartimentului Îndrumare
angajatori şi angajaţi în domeniul relaţiilor de muncă şi evidenţa muncii, în
cursul lunii mai au fost inregistrate 3221 contracte individuale de muncă, şi au
fost încetate 3173. Numărul de contracte individuale de muncă active în
evidenţa ITM Mureş este de 108032.

II. Serviciul Control Securitate şi Sănătate în Muncă
În luna iunie a anului 2010 s-au efectuat un numar de 128 controale
preventive si s-au dispus 181 de măsuri.
Sancţiunile contravenţionale aplicate de către corpul de control Securitate
şi Sănătate în Muncă se prezintă astfel:
• 76 avertismente
• 7 amenzi în valoare de 56.000 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, în luna iunie a anului 2010 au avut loc 17 accidente de
muncă din care 1 accident mortal si 16 accidente cu incapacitate temporară
de muncă.

III. Serviciul Îndrumare, Control, Asistenţă şi Incluziune
Socială
Referitor la Campania nationala de control privind incadrarea in
grad de handicap si de acordare a certificatelor aferente, campanie
demarata din intiativa MMFPS pe perioada 10.06-09.07.2010, mentionam ca
la nivelul judetului Mures s-a constituit o comisie mixta formata dintr-un
inspector social din cadrul ITM Mures , care coordoneaza echipa la nivel
teritorial si din doi specialisti din cadrul DSP Mures, respectiv DGASPC
Mures. Comisia de control analizeaza dosarele din punct de vedere al incidentei
afectiunilor, efectueaza controlul inopinat prin deplasarea la domiciliul
persoanelor selectate , urmarind concordonta dintre actele medicale care au stat
la baza eliberarii certificatului de incadrare in grad de handicap si starea de fapt
a persoanei in cauza ( din punct de vedere medical), concordanta dintre ancheta
sociala si situatia reala de la domiciliul persoanei in cauza si recomanda
comisiei, cand se impune ,sa reevalueze cazul respectiv.
De mentionat este ca judetul Mures a fost selectat pentru
efectuarea acestor verificari ca urmare a situarii lui pe pozitia 16 in lista de
clasificare a judetelor dupa numarul persoanelor cu handicap la 31.12.2009
,care se ridica la 19.317 persoane ,respectiv 3,32 % din totalul populatiei
judetului, dintre acestia 17610 fiind persoane adulte neinstitutionalizate.
Criteriile de selectie a dosarelor verificate sunt:
• frecventa tipului si gradului de handicap si din cifrele pe care le
detinem rezulta ca 25,76% sunt persoane cu handicap somatic, 22,56%
cu handicap vizual
• reclamatiile, sesizariile, petitiile cetatenilor adresate institutiilor publice:
cons.jud., Prefectura, ITM, AJPS, primarii s.a.
• autosesizari

Mentionam ca din totalul de 4340 persoane cu handicap vizual un nr. 1911
sunt incadrate in handicap vizual grav. In conformitate cu criteriile de evaluare
a gradului de handicap in afectiunile vederii la handicapul vizual grav perceptia
luminoasa lipseste , retina fiind nefunctionala.
In urma verificarii prin sondaj a persoanelor incadrate in grad de handicap
vizual grav si accentuat s-a constatat ca figureaza in evidenta judetului Mures
58 de persoane care detin permise valabile de conducere, alte 29 de persoane au
detinut permise care au expirat in perioada 2007-2009, 5 persoane cu handicap
vizual grav sunt posesori a cite 2 autoturisme, 56 de persoane au in posesie cite
un autoturism.
Dintre cei care detin permise de conducere valabile 7 persoane au fost
sanctionate pentru depasire de viteza, nepurtarea centurii de siguranta, precum
si pentru accidente de circulatie. Au fost depistate si 2 familii in care ambii soti
cu handicap grav vizual detineau premise de conducere valabile si aveau in
proprietate 2 , respectiv 3 autoturisme. O alta situatie este aceea a unei
persoane cu handicap grav vizual careia i-a fost anulat permisul pentru
conducere sub influenta alcolului si depasirea limitei legale de viteza. Un alt
cetatean, aflat in aceeasi situatie a sustinut examen pentru obtinerea permisului
de conducere de 9 ori in perioada 13.07.2009-20.04.2010, de 2 ori fiind admis
la proba teoretica. O persoana cu handicap grav vizual a fost angajat contabil la
o societate comerciala. O persoana cu handicap accentuat vizual si-a reinoit
permisul de conducere ulterior dobindirii certificatului de handicap. O persoana
cu handicap grav somatic cu asistent personal se deplaseaza singura in alte
localitati. O persoana bolnava de epilesie, cu certificat de handicap a fost
depistata ca lucra fara forme legale la un bar.
Potrivit preverilor HG nr.430/2008- Metodologia privind organizarea si
functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap la DGASPC
Mures ar trebui sa functioneze un serviciu de evaluare complexa care sa
verifice persoana , sa analizeze dosarul intocmit si sa comunice data la care se
vor prezenta la evaluarea initiala, prealabila prezentarii la comisia de incadrare
in grad de handicap. Deasemnea din dosare sa nu lipseasca cererea expresa a
beneficiarului.
Propuneri:
- Comisia de evaluare complexa sa comunice IPJ Mures situatia
persoanelor care, ca urmare a incadrarii in grad de handicap nu mai pot sa
detina permise de conducere
- Colaborare intre unitatile sanitare abilitate sa intocmeasca fisele medicale
necesare inscrierii la examenul de obtinere a permisului auto, comisia de
incadrare in grad de handicap din cadrul DGASPC, care detine situatia

nominal a persoanelor cu handicap si Inspectoratele de politie judetene;
introducerea obligativitatii prezentarii fisei medicale odata la 5 ani si cu
ocazia reinoirii permisului de conducere;
- Reevaluarea persoanelor al caror dosar nu corespunde cu situatia reala,
din teren, sa se faca de catre o comisie stabilita la nivel central;
- Din comisia de evaluare complexa sa faca parte si un reprezentant al
autoritatii publice locale din care provin cazurile, acestia detinad toate
informatiile despre cazurile din comunitatea pe care o reprezinta;
Începând cu data de 10. 06.2010, inspectorii sociali din cadrul ITM
Mureş, împreuna cu reprezentanţii Instituţiei Prefectului desfăşoara misiuni de
inspecţie în cadrul Campaniei naţionale de verificare a modului de stabilire
şi acordare a venitului minim garantat la nivelul primăriilor, privind modul
de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 actualizată.
Până în prezent, din numarul total de 102 primarii ale judeţului Mures au
fost inspectate 24 de primării, ceea ce reprezintă 23,5%. În cadrul acestor 24 de
primării, s-au verificat 654 de dosare din totalul celor 1850 dosare existente în
plată.
Pentru un număr de 82 de dosare s-a dispus măsura suspendării plăţii; în
urma controlului s-au acordat 8 amenzi în cuantum de 3500 lei precum şi 2
avertismente, principalele deficienţe constatate fiind următoarele :
- anchetele sociale din dosarele familiilor şi persoanelor beneficiare de ajutor
social nu sunt reînnoite din 6 în 6 luni ;
- adeverințele eliberate de AJOFM sunt în conformitate cu modelul aprobat
de ANOFM, dar nu sunt reînnoite din trei în trei luni în toate cazurile; în
unele cazuri acestea se solicită de către funcţionarul primăriei pe bază de tabele,
de la AJOFM Mureş şi nu de către persoana aptă de muncă din familia
beneficiară de ajutor social, aşa cum prevede legea ;
- nu există dispozițții ale primarului privind suspendarea, sau după caz,
încetarea ajutorului social, în cazurile în care se impunea ;
- în unele cazuri, fişele de calcul ale ajutorului social şi dispoziţia primarului
se întocmesc lunar deşi nu există modificări cu privire la cuantumul ajutorului
social ;
- nu există întocmit planul lunar de acţiuni şi lucrări de interes local, pe
care ar fi trebuit sa le execute benefiarii de ajutor social ;
- fişele de calcul a cuantumului de ajutor social nu sunt vizate de
controlul financiar preventiv ;
- nu sunt în toate cazurile întocmite pontajele persoanelor apte de muncă
din familiile beneficiare de ajutor social;

- pe adeverinţele medicale eliberate de către medicul de familie nu este
specificată perioada pentru care beneficiarul este scutit de efort fizic; pe unele
adeverinţe se menţionează “inapt de muncă”, deşi această competenţă o
are Comisia de expertiză a evaluării capacităţii de muncă, până la clarificare
urmând a fi suspendate dosarele;
- la circa 95% dintre primăriile verificate, nu este înfiinţat
compartimentul de asistenţă socială, prin ocuparea cu personal calificat a
posturilor din organigramă , aferente acestuia;
- majoritatea persoanelor cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul
primăriilor au prevăzute în fişa postului şi alte atribuţii, motivând că din
această cauză nu pot efectua anchetele sociale la domiciliul beneficiarilor şi
la termenul prevăzut de lege, ceea ce nu îi absolvă de vină pentru
nerespectarea legislaţiei;
Pentru plăţile efectuate persoanelor care nu aveau dosarele complete potrivit
legii s-a dispus recuperarea sumelor acordate necuvenit. Sunt primării unde
legea se respectă cu stricteţe si primării unde s-au constatat deficienţe în toate
dosarele verificate.
Concluzii:
1.
În judeţul Mureş, conform datelor furnizate de către AJPS Mureş,
până la sfîşitul lunii mai 2010 erau în plată 5631 de dosare de ajutor social.
Cumulat, de la începutul anului, s-au plătit 4.162.619 lei pentru ajutorul social.
2.
La majoritatea primăriilor inspectate de către echipele de inspecţie
din cadrul ITM Mureş, nu se respectă procedurile de aplicare a Legii
nr.416/2001 privind venitul minim garantat.
În toate aceste cazuri, s-au dispus, de către inspectorii ITM, măsuri de
stabilire şi recuperare a debitelor privind acordarea ajutorului social. Au fost
depistate cazuri de beneficiari de ajutor social ( vmg), persoane care aveau o
situatie materiala foarte buna, care desfăşoară activităţi economice nedeclarate,
care prestează munci ocazionale, de asemenea nedeclarate, care sunt plecaţi în
străinătate şi, în acelaşi timp, primesc venitul minim garantat.
3. Dintre primăriile judeţului Mureş circa 95% nu au înfiinţate
compartimente de asistenţă socială, nu sunt acreditate ca furnizori de servicii
sociale şi nu au personal de specialitate în domeniul asistenţei sociale,
nerespectând prevederile Legii nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă
socială şi H.G.1024/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale,
precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale

