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COMUNICAT DE PRESĂ
privind rezultatele activităţii Serviciului Control Relaţii
de Muncă şi a Serviciului Control Securitate şi Sănătate
în Muncă
în luna martie 2010
I. Serviciul Control Relaţii de Muncă
În luna martie 2010 inspectorii de muncă din cadrul I.T.M.-Mureş
au verificat 176 societăţi comerciale şi au sancţionat un număr de 88
angajatori. S-au aplicat 142 sancţiuni contravenţionale, din care 23
amenzi şi 119 avertismente, valoarea amenzilor aplicate fiind de 75.500
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, dintre care 9 amenzi şi 18
avertismente astfel :
pentru muncă fără forme legale un nr. de 9 amenzi în
valoare de 30.000 lei, fiind depistate 10 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 , un număr de 2 amenzi (art.276, alin.1,
lit. , h şi lit. I,lit k) si 18 avertismente.
• pentru nerespectarea Legii 130/1999 privind unele măsuri de
protecţie a persoanelor încadrate în muncă au fost aplicate 41
sancţiuni contravenţionale din care 9 amenzi în valoare de 36.000 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 Legii nr. 108/1999 pentru
înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii s-au aplicat 9 sancţiuni
contravenţionale, din care o amendă în valoare de 3.000 lei.

•
pentrut.nerespectarea prevederilor
Hotararii de Guvern
nr.161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de
evidenta a salariatilor s-a aplicat o amenda de 2000 lei.
Pentru remedierea deficienţelor constatate inspectorii de muncă au
dispus un număr de 540 măsuri. .

II. Serviciul Control Securitate şi Sănătate în Muncă
În luna martie 2010 s-au efectuat 129 controale preventive.
Sancţiunile contravenţionale aplicate în decursul lunii martie de
către corpul de control Securitate şi Sănătate în Muncă se prezintă astfel:
• 55 de avertismente
• 12 de amenzi în valoare de 95.000 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).
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