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Compartiment Comunicare şi Relaţii cu Publicul 

 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Sinteza activităţii şi controalelor efectuate în domeniul relaţiilor de muncă – 
securitate şi sănătate în muncă în anul 2012 

 
 
În perioada 01.01.2012 - 31.12.2012 activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava 

a avut ca obiectiv principal realizarea „Programului de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă 
pe anul 2012”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii 108/1999 republicată, a Legii 53/2003 
republicată şi a Legii 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

Activitatea de control în domeniul relaţiilor de muncă vizează îndeosebi, modul în care 
unităţile din sectorul public, mixt, privat precum şi alte categorii de angajatori respectă prevederile 
legislaţiei muncii referitoare la: 
-  încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă; 
-  modul de selecţie şi plasare a forţei de muncă în străinătate şi angajarea  persoanelor străine în 
ţară; 
-  clauzele înscrise în contractul individual de muncă  şi respectarea acestora de către angajatori; 
-  combaterea  muncii la negru şi a diverselor  forme de discriminare; 
- respectarea procedurilor legale privind achitarea contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale, 
fondul de şomaj şi a altor fonduri  speciale; 
- respectarea procedurilor legale privind protecţia maternităţii la locul de muncă şi plata 
indemnizaţiei pentru creşterea copilului; 
-  modul de folosire a forţei de muncă şi alte aspecte legate de derularea raporturilor de muncă. 

Domeniile de activitate din judeţul Suceava unde se înregistrează cu precădere munca fără 
forme legale, sunt variate: construcţii, comerţ, agricultură, industria textilă, micii transportatori, 
panificaţie, industria alimentară şi prestările de servicii (pază şi protecţie, service auto, spălătorie 
auto, frizerie, coafură), în depozitele en-gros şi supermarket-uri, activităţi din alimentaţia publică 
(baruri, restaurante, patiserii, cofetării), etc.   

Conform planului de cooperare operativă pentru combaterea imigraţiei ilegale a străinilor şi 
muncii la negru pe anul 2012, s-au efectuat controale comune (Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Suceava şi Oficiul Român pentru Imigrări Suceava) la sediile firmelor unde îşi desfăşoară activitatea 
cetăţeni străini în baza autorizaţiei de muncă.  
Cetăţenii români cu domiciliul în România, care lucrează în străinătate, beneficiază de protecţie în 
condiţiile stabilite de Legea nr. 156/2000 - republicată privind protecţia cetăţenilor români care 
lucrează în străinătate şi de acordurile, înţelegerile, tratatele sau convenţiile încheiate de Guvernul 
României, prin autorităţile competente, cu autorităţile publice similare din alte state. 
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  Pe raza judeţului Suceava la sfârşitul anului 2012 următoarele societăţi sunt înregistrate la 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava în conformitate cu prevederile art. 9 lit. e din Legea nr. 
156/2000 - republicată: 

1. S.C. MARY & FANY S.R.L. Arbore; 
2. S.C. LUCI COSM S.R.L. Suceava; 
3. S.C. ARHIP 83 S.R.L. Frasin; 
4. S.C. SEZER SAMET S.R.L. Grămeşti; 
5. S.C. LEUCIUC S.R.L.  Şerbăuţi. 

 
1. Activitatea în domeniul Relaţiilor de Muncă în anul 2012: 
 
* Inspectorii de muncă au controlat un număr de 3508 unităţi din care au fost sancţionaţi 1401 
angajatori. În urma controalelor efectuate s-au aplicat un număr de 2464 sancţiuni contravenţionale, 
în valoare de 1.748.300 lei.  
Sancţiunile contravenţionale au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor: 
1. Legii 53/2003 - Codul Muncii- republicat - 833 agenţi economici, valoarea amenzilor fiind de 
1.310.800 lei:  

*Muncă nedeclarată: 
- 91 angajatori care au primit la muncă persoane fără forme legale de angajare;  
- 128 persoane care îşi desfăşurau activitatea fără forme legale de angajare, respectiv 57 femei, 71 
bărbaţi din care 4 tineri;  
- amenzile aplicate au fost în valoare de 1.160.000 lei. 
2. Pentru alte deficienţe constatate în domeniul relaţiilor de muncă valoarea amenzilor aplicate a fost 
de 437.500 lei. 
  Prioritar pentru inspectorii de muncă a fost depistarea şi combaterea cazurilor de muncă fără 
forme legale, desfăşurată atât prin activităţi de control planificate, cât şi prin acţiuni inopinante pe 
timp de zi/noapte, în zone (atât în Mun. Suceava cât şi în judeţ) sau pe profile de activităţi. În anul 
2012 au fost înregistrate la instituţia noastră un număr de 467 reclamaţii şi sesizări ce vizau aspecte 
de încălcare a legislaţiei în domeniul relaţiilor de muncă.  

 
2. Activitatea în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă: 

 
* Inspectorii de muncă au efectuat un număr de 1.573 acţiuni de control, aceştia stabilind un număr 
de 3.642 măsuri de remediere a neconformităţilor la legislaţia de securitate şi sănătate în muncă. 
  În urma controalelor efectuate s-au aplicat un număr de 2.654 sancţiuni contravenţionale, 
valoarea amenzilor aplicate fiind de 663.500 lei. Pentru abateri grave de la legislaţie s-au aplicat şi 
sancţiuni complementare de sistare a activităţii la 12 agenţi economici. Activităţile desfăşurate de 
către compartimentul de securitate şi sănătate în muncă au avut ca scop principal reducerea 
numărului accidentelor de muncă. 
 
* Evoluţia numărului total de accidentaţi 
An 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Nr. accidentaţi 71 78 61 56 87 59 
* Evoluţia numărului de accidentaţi mortal  
An 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nr. Accidentaţi MORTAL 9 9 14 11 18 6 
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* Evoluţia numărului de accidentaţi cu incapacittate temporară de muncă (ITM) 
An 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Nr. accidentaţi cu ITM 62 69 47 45 69 53 
  Cei mai mulţi accidentaţi au fost înregistraţi în următoarele sectoare de activitate: 
- industria prelucrării lemnului; 
- construcţii; 
- transporturi; 
- exploatare forestieră. 

În urma controalelor efectuate  la angajatorii din judeţul Suceava unde există un risc crescut 
de accidentare au fost constatate o serie de neconformităţi pentru care s-au dispus măsuri cu termene 
de remediere.  
Principalele abateri depistate au fost următoarele: 
-  nu a fost realizată evaluarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea în muncă;  
- nu au fost elaborate instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de 
securitate, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă;  
- nu este asigurat controlul medical la angajare, periodic şi, după caz, testarea psihologică a 
aptitudinilor;  
- nu se respectă reglementările legale privind amenajarea locurilor de muncă pentru lucrul la 
înălţime, pentru a preveni căderile de la înălţime şi alte pericole;  
- lucrătorii nu poartă echipamentul individual de protecţie: salopete, căşti de protecţie;  
- se execută lucrări de săpături şi demolări fără luarea măsurilor corespunzătoare protejării 
lucrătorilor. 

În anul 2012 au fost depuse de către agenţii economici la sediul ITM Suceava notificări 
privind concedierile colective în următoarele domenii de activitate:  

 
Număr agenţi/Domeniul de 
activitate 

Număr persoane disponibilizate 

1 agent/Confecţii Textile 42 
2 agenţi/Producţie 37 
13 agenţi/Construcţii 992 
TOTAL 1071 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                      INSPECTOR ŞEF,                                                                     
                     Romeo BUTNARIU   

                                                                                                    CONSILIER, 
                                                                                                                 Narcisa CIOLTAN 
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