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In perioada 01.10.2011 - 31.10.2011 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a
avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul
2011”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata, a Legii nr.319/2006 si a Legii
nr.53/2003, republicata.
In aceasta perioada, 20 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca
Neamt, au verificat 484 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 1.610 deficiente in domeniul
relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru
remedierea deficientelor constatate. Urmare controalelor efectuate, s-au aplicat 82 de sanctiuni
contraventionale insumand 236.800 lei RON.
A. ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA OCTOMBRIE :
A1.

ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

In luna octombrie 2011 au fost realizate 108 vizite de control si evaluare la unitati economice.
Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 54 sanctiuni contraventionale in
valoare totala de 35.000 lei.
Analiza situatiei accidentelor de munca
In luna octombrie, la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt au fost inregistrate:
- 2 accidente de munca soldate cu incapacitate temporara de munca.
A2.

ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA
Control relatii de munca

In luna august au fost controlati un numar de 376 agenti economici. Cu prilejul controalelor au
fost aplicate un numar de 28 sanctiuni contraventionale din care 16 amenzi contraventionale,
insumand 201.800 lei pentru incalcari ale Legii nr. 53/2003 republicata si 12 avertismente
contraventionale.
De asemenea au fost depistati 15 angajatori la care lucrau 26 persoane fara forme legale.
Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca fara forme legale a fost de 200.000 lei.
B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA OCTOMBRIE
1) Plan comun de actiune privind reducerea incidentei muncii nedeclarate
Tinand cont de rezultatele obtinute in actiunile de control in cursul lunilor mai, iunie, iulie,
august si septembrie si in special de numarul mare de contracte individuale de munca inregistrate in
REVISAL, din dispozitia ministrului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, au continuat si in luna
octombrie, controalele comune privind reducerea incidentei muncii fara forme legale de angajare.
Perioada de aplicabilitate a Planului comun de actiune semnat de Inspectia Muncii, Inspectoratul
General al Politiei Romane, Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane si Garda Financiara s-a
prelungit si in luna octombrie.
Au fost verificati un numar de 376 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora.
Cu ocazia controalelor au fost constatate 1565 deficiente RM+SSM si au fost dispuse 1565
masuri iar 74 angajatori au fost sanctionati.
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S-au aplicat 79 de sanctiuni contraventionale in cuantum de 236.500 lei.
Astfel, 14 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru
incalcarea art. 260,alin.1, lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 200.000 lei, pentru un numar
de 26 persoane care lucrau fara forme legale.
In cazul unui angajator, au fost identificate un numar de 6 persoane care prestau activitate fara
forme legale de angajare, drept pentru care s-a inaintat catre organele de cercetare penala
documentatia necesara pentru a se stabili daca sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii
prevazute de art.264, alin.3 din Legea nr.52/2003 republicata.
In cadrul planului comun privind reducerea incidentei muncii nedeclarate s-a desfasurat si
campania nationala privind identificarea cazurilor de munc la negru
„O ZI PE S PT MÂN ” - in
fiecare zi de marti, respectiv in datele 04, 11, 18 si 25 octombrie 2011;
Deficiente constatate in domeniul relatiilor de munca:
neincheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca;
neintocmirea pontajelor;
neintocmirea regulamentului intern;
nerespectarea repausului saptamanal;
netransmiterea registrului de evidenta al salariatilor in format electronic.
2) Sesiuni de informare i con tientizare a angajatorilor i lucr torilor din IMM pentru
promovarea bunelor practici de securitate i s
tate în munc (continuarea proiectului
Phare Romania-Austria).
In data de 04 octombrie 2011, în ora ul Focsani si în data de 06 octombrie 2011, în ora ul
Braila, Inspec ia Muncii a organizat în 2 (dou ) sesiuni de informare i con tientizare a angajatorilor i
lucr torilor din IMM pentru promovarea bunelor practici de securitate i s
tate în munc
(continuarea proiectului Phare Romania-Austria), în cadrul ac iunii nr. 3 din Programul Cadru de
Ac iuni al Inspec iei Muncii pentru anul 2011.
La aceste sesiuni de informare a fost invitat sa participe si Centrul Pilot SC IMOB SRL, loc.
Piatra Neamt, judetul Neamt, respectiv dl. Andrei C lin Nedelcu, pentru a prezenta experien a
acumulat în cadrul Proiectului Phare România - Austria. De asemenea, la aceste sesiuni a participat i
domnul Vasile Trusescu, cel care a fost responsabil din partea Inspectoratului Teritorial de Munc
Neamt pentru activit ile desf urate în centrul pilot.
3) Simpozion - “SECURITATEA LUCR RILOR DE MENTENAN “ - S pt mâna European a
Agen iei Europene de Securitate i S
tate în Munc - 2011
În toate statele membre ale UE, în perioada lunii octombrie 2011, se desf oar evenimente i
activit i, în scopul de a contribui la reducerea accidentelor i îmboln virilor la locul de munc .
Campania paneuropean ,,Locuri de munc sigure i s
toase’’ se axeaz în 2011 asupra
securit ii lucr rilor de mentenan .
Scopul acesteia este de a cre te gradul de con tientizare asupra importan ei lucr rilor de
mentenan
la locurile de munc din Europa i riscurilor ce apar în cazul în care acestea nu se
desf oar în mod corespunz tor.
În România, S pt mâna European 2011 a fost marcat în principal de conferin e i
simpozioane regionale focalizate pe Activit ile de Mentenan , înso ite de conferin e de pres , precum
i de numeroase ac iuni de diseminare materiale informative, activit i de instruire i întâlniri cu
lucr torii din locuri de munc cu risc ridicat.
Inspectoratul Teritorial de Munc Suceava, împreun i sub coordonarea INSPEC IEI MUNCII, a
organizeaz o sesiune de comunic ri tiin ifice dedicate campanii europene i Europene de Securitate
iS
tate în Munc 2011 la care au fost invitati sa participe si reprezentanti ai ITM Neamt. Programul
manifest rlor de la Gura Humorului (judetul Suceava) dedicate S pt mânii europene pentru securitate
is
tate în munc s-au desfasurat pe parcursul a trei zile: 26, 27, 28 octombrie 2011.
La SESIUNEA DE COMUNICARI STIINTIFICE dedicata Campaniei Europene pentru Securitate si
Sanatate in Munca au participat cu lucrari stiintifice din partea ITM Neamt:
- Popescu Ioan
-inspector sef,
- Lapusneanu Virgil
-inspector sef adjunct,
- Trusescu Vasile
-sef serviciu,
- Chiriac Mihai
-inspector de munca
09.11.2011

I.T.M. Neamt
Purtator de cuvant
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