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În domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă 

În luna februarie 2017 au fost efectuate 85 acŃiuni de control la un număr de 85 agenŃi 
economici.  

Au fost aplicate pe parcursul lunii februarie 2017 un număr de 124 sancŃiuni 
contravenŃionale, din care 3 amenzi în valoare de 14.000 lei şi un număr de 121 
avertismente, numărul angajatorilor sancŃionaŃi fiind de 65. 

•••• Analiza accidentelor de muncă 

În luna FEBRUARIE 2017 a fost comunicate un număr de 5 evenimente la ITM Giurgiu de 
către angajatori din care unul soldat cu deces si 4 cu incapacitate temporara de munca sau 
fara urmari, astfel: 

� Accident de circulatie, survenit pe teritoriul Greciei. In momentul traversarii unui pod, 
autocamionul a lovit un parapet si a cazut in prapastie, peste balustrada, de la o inaltime 
de aprox. 250 metri. Soferul a decedat pe loc. 

� Accident de circulatie, fara victime, survenit pe raza loc. Plopsoru, DN 5. In dreptul unei 
parcari, un autocamion (TIR) a iesit din parcare fara sa se asigure si a intrat pe contrasens, 
autoturismul firmei Geca Impex, care circula regulamentar, in vederea evitarii 
accidentului, fiind nevoit sa iasa de pe partea carosabila. 

� Accident de circulatie, survenit in Mun. Bucuresti. Lucratorul R.D., in timp ce se deplasa 
spre locul de munca, a fost lovit de un autoturism pe o trecere de pietoni din zona 
Pasajului Lujerului. 

� Accident de circulatie, fara victime, survenit pe raza loc. Sabareni, jud. Giurgiu. In timpul 
deplasarii de la punctul de lucru al unitatii din Pitesti, autoturismul unitatii a fost acrosat 
de catre un alt autoturism al carui conducator auto efectua o manevra de intoarcere fara a 
se asigura. 

� Salariatul I.M., in timp ce se deplasa in apropierea sediului unitatii, a alunecat pe o 
portiune de gheata formata ca urmare a topirii zapezii. Datorita durerilor reclamate de 
catre salariat, a fost chemata ambulanta si acesta a fost transportat la spital. In urma 
evenimentului, dl. I.M. se afla internat la Spitalul Bagdasar-Arseni pentru investigatii 
suplimentare. 

 

În domeniul relaŃiilor de muncă 

În luna FEBRUARIE 2017, Compartimentul Control RelaŃii de Muncă  a efectuat un număr de 
57 controale la angajatori de pe raza Municipiului şi JudeŃului Giurgiu, dispunând un număr 
de 121 măsuri pentru remedierea unor neconformităŃi faŃă de normele legale şi aplicând 
un număr de 7 sancŃiuni contravenŃionale (3 avertismente şi 4 amenzi contravenŃionale), în 
valoare totală de  19.500 lei.  
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În privinŃa depistării şi combaterii muncii fără forme legale, inspectorii de muncă din 
cadrul ITM Giurgiu, au efectuat controale privind reducerea incidenŃei muncii nedeclarate, 
la agenŃii economici de pe raza Municipiului şi JudeŃului Giurgiu, la unul dintre angajatori, 
a fost depistată o persoană fără forme legale de angajare (1 bărbat), fiind aplicată o 
sancŃiune în valoare de 10.000 lei.  

Principalele deficienŃe constatate cu ocazia controalelor efectuate în această lună, au 
fost:  

- neîncheierea contractelor de muncă, pentru persoanele identificate la lucru fără 
forme legale, 

- netransmiterea în REVISAL a datelor referitoare la salariaŃii nou angajaŃi, 

- netransmiterea modificărilor la REVISAL, 

- neacordarea concediilor legale de odihnă, 

- neacordarea drepturilor salariale, 

-     necompletarea corectă a pontajelor, 

-     nerespectarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă, 

- nerespectarea prevederilor legale referitoare la durata timpului de muncă, munca 
suplimentară şi cele referitoare la repausul săptămânal, munca pe timp de noapte, etc.  

 

Compartimentul de relatii cu publicul a inregistrat un numar de 12 sesizari care au avut 
ca obiect principal neacordarea drepturilor salariale si 7 sesizari ce vizează neacordarea 
concediilor de odihnă, neplata orelor suplimentare si refuzul angajatorului de a elibera  
adeverinte de vechime. 

 

Daniela RUSE 

INSPECTOR ŞEF 

 

 


