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               Aprobat,
     Director Coordonator

    Jur. Popescu Ioan
Informatii de presa

In perioada 01.02.2010 - 28.02.2010 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt,
a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul
2009”,  a  obiectivelor  stabilite  potrivit  Legii  nr.108/1999  republicata,  a  Legii  nr.319/2006  si  a  Legii
nr.53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

In aceasta perioada, 20 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca
Neamt,  au   verificat 465 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 1.937 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 206 sanctiuni
contraventionale insumand 159.200 lei RON.

A. ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA FEBRUARIE :

A1.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

In luna februarie 2010 au fost realizate 162 vizite de control si evaluare la unitati economice.
Totodata  cu  ocazia  controalelor  s-au  aplicat  un  numar  de 51 sanctiuni contraventionale in

valoare totala de 49.000 lei.
Analiza situatiei accidentelor de munca.
 In luna februarie s-au inregistrat  2 accidente cu incapacitate temporara de munca la agentii

economici de pe raza judetului Neamt.
In aceasta perioada nu au fost inregistrate accidente de munca mortale.

A2.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

1.Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca
La sfarsitul lunii februarie 2010 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau  inregistrati un

numar de 7.403 agenti economici cu capital privat activi.
In aceasta perioada s-au inregistrat 1.632 contracte individuale de munca si 2.221 incetari de

activitate.
La data de 28.02.2010,  numarul  de  contracte  individuale  de  munca  active  existente  in

evidenta I.T.M. Neamt  a fost de 61.084.

2.Control relatii de munca
Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta

de  munca  fara  forme  legale  si  luarea  masurilor  care  se  impun  pentru  a  determina  angajatorii  sa
respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

 In luna februarie au fost controlati un numar de 303 agenti economici la care isi desfasurau
activitatea un numar de 4.704 de salariati, din care 2.602 femei.  Cu  prilejul  controalelor  au  fost
aplicate un numar de 155 sanctiuni contraventionale din care 35 amenzi contraventionale, insumand
110.200 lei  pentru incalcari ale prevederilor Legii nr. 130/1999, republicata si Legii nr. 53/2003 cu
modificarile si completarile ulterioare si 120 avertismente contraventionale.

 De asemenea au fost depistati 26 angajatori la care lucrau 30 persoane fara forme legale, din
care 16 femei. Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca fara forme legale a fost de 90.000 lei.
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B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA FEBRUARIE
1. Campanie nationala privind identificarea cazurilor de munc  nedeclarat  „O  ZI

PE  S PT MÂN ”
Obiectivele Campaniei

a) generale
Identificarea angajatorilor care folosesc personal f  forme legale de angajare;
Cre terea gradului de con tientizare a angajatorilor i a angaja ilor în ceea ce
prive te necesitatea respect rii prevederilor legale în domeniul rela iilor de munc ;
Diminuarea consecin elor sociale i economice negative care deriv  din
nerespectarea de c tre angajatori a prevederilor legale men ionate.
Identificarea angajatorilor care utilizeaz  nelegal munca copiilor i a tinerilor.

b) specifice
Cre terea num rului de angajatori controla i;
determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de munc  pentru
persoanele depistate f  forme legale de angajare i de a le înregistra în termenul
legal la inspectoratul teritorial de munc  pe raza c ruia societatea are sediul social.

Grup int .
În vederea identific rii i combaterii cazurilor de munc  nedeclarat , inspectoratul teritorial de

munc  a efectuat ac iuni de control, cu caracter inopinat, la to i angajatorii, indiferent de obiectul de
activitate.

Campania in luna februarie s-a desf urat începând cu data de 02.02.2010,  in  zilele  de
09.02.2010, 16.02.2010 si 23.02.2010 .

Au fost verificati un numar de 161 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care
prestau activitate un numar de 830 salariati, din care 550 femei.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 733 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003,
Legii nr.130/1999, iar 48 agenti economici au fost sanctionati cu amenzi contraventionale in valoare
de 39.000 lei.

Astfel, 12 angajatori  care  practicau  munca  fara  forme  legale,  au  fost  sanctionati  pentru
incalcarea art. 276,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 36.000 lei, pentru un numar
de 12 persoane care lucrau fara forme legale.

Deficiente  constatate in domeniul relatiilor de munca:
neincheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca;
neintocmirea pontajelor;
neinregistrarea in termen a declaratiilor fiscale;
neintocmirea regulamentului intern;
nerespectarea repausului saptamanal;
netransmiterea registrului de evidenta al salariatilor in format electronic.

2. ACTIUNI IN CADRUL PROIECTULUI “Valente culturale ale securitatii si sanatatii in
munca”
In  luna  februarie  anul  2010,  s-au  desfasurat  intalniri  destinate  formarii  celor  18  profesori

implicati in proiect din zona Targu Neamt, in zilele de 03.02, 10.02, 17.02 si 24.02.2010.
Profesorii au fost formati cu modulele care priveau: riscul chimic, electrosecuritatea, obligatiile

angajatilor si angajatorilor, zgomotul, lucrul la calculator, instruirea personalului, evaluarea riscului,
primul ajutor, masuri tehnice si organizatorice de prevenire a accidentelor.

Proiectul va continua si in perioada urmatoare cu etapa de formare a elevilor din clasele a X-a,
a XI-a si a XII-a, urmata de concursul pe teme de securitatea muncii.

3. Actiune de control la unitatile cu obiect de activitate Baruri si restaurante din
zonele Pangarati, Tarcau si Vaduri

In  data  de  18.02.2010,  s-a  desfasurat  o  actiune  de  control,  in  timpul  noptii,  la  unitatile  cu
obiect de activitate: baruri si restaurante din comunele Pangarati, Tarcau si Vaduri.

Au fost verificati 16 angajatori, obiectivul actiunii de control a fost verificarea respect rii de
tre unitatile din domeniul de activitate baruri si restaurante a prevederilor legale în ceea ce privesc

relatiile de munca, in special munca fara forme legale si securitatea si sanatatea in munca.
In urma controlului au fost aplicate 4 sanctiuni contraventionale, respectiv 2 amenzi in

cuantum total de 6.000 lei.

10.03.2010             I.T.M. Neamt
        Purtator de cuvant


