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INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM
Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 3769

INFORMATII DE PRESA
In perioada 01.04.2017 - 30.04.2017, activitatea Inspectoratului Teritorial de
Munca Neamt a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de
actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2017”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii
nr.108/1999 republicata, a Legii nr.319/2006 modificata si completata si a Legii
nr.53/2003 modificata si completata.
In aceasta perioada, 20 de inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial
de Munca Neamt, au efectuat 272 controale, ocazie cu care s-au constatat 384
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 a
controalelor efectuate, s-au aplicat 118 sanctiuni contraventionale insumand
48.000 lei .
A. ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA APRILIE:
A1. ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA
In luna aprilie, au fost realizate 109 vizite de control si evaluare la unitati
economice. Totodata, cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 107
sanctiuni contraventionale. Valoarea totala a amenzilor aplicate a fost de 13.000
lei.
Analiza situatiei accidentelor de munca.
In luna aprilie, la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt au fost inregistrate 5
accidente de munca soldate cu incapacitate temporara de munca.

A2. ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA
Control relatii de munca
In luna aprilie, au fost controlati 163 agenti economici. Cu prilejul controalelor au
fost aplicate un numar de 11 sanctiuni contraventionale din care 4 amenzi
contraventionale,
insumand
35.000
lei,
respectiv
11
avertismente
contraventionale, pentru incalcari ale Legii nr. 53/2003 modificata si completata si
H.G. nr.500/2011. De asemenea, au fost depistati 3 angajatori la care lucrau 3
persoane fara forme legale de angajare. Cuantumul amenzilor aplicate pentru
munca fara forme legale de angajare a fost de 30.000 lei.
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Au fost depistate 189 persoane pentru care angajatorii, au inregistrat contractele
individuale de munca in registrul general de evidenta al salariatilor in format
electronic, cu incalcarea termenului prevazut de HG nr.500/2011 (art.4,alin.1,lit.a
- cel mai târziu în ziua lucr toare anterioar începerii activit ii de c tre
salariatul în cauz ) fiind dispuse 66 de masuri pentru remedierea
neconformitatilor. Au fost aplicate 2 sanctiuni contraventionale, respectiv
avertismente contraventionale.

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA APRILIE:
I. Sedinta de lucru I.T.M. Neamt - Consiliul Consultativ Tripartit
In data de 25.04.2017, ora 1100, la sediul Inspectoratului Teritorial de Munca
Neamt, s-a intrunit Consiliul Consultativ Tripartit la nivelul Inspectoratului
Teritorial de Munca Neamt. La sedinta au participat membrii desemnati ai
organizatiilor sindicale si patronale cat si reprezentantii Inspectoratului Teritorial
de Munca Neamt. Participantii au fost informati cu privire la aparitia unor acte
normative care prezinta interes si anume:
- LEGEA nr. 16/2017 privind deta area salaria ilor în cadrul prest rii de servicii

transna ionale.
- Legea nr.15/2017 privind aprobarea OUG 28/2015 pentru modificarea si
completarea Legii 344/2006 privind detasarea salaria ilor.

II. Actiunea nr. 5 din Programul Cadru al Inspectiei Muncii – Campanie nationala de
supravegherea pietei produselor industriale in domeniul de competenta al
Inspectiei Muncii conform programului sectorial pentru anul 2017, coordonat de
catre Comisia Europeana
In luna aprilie 2017, au fost verificate 4 societati. Au fost verificate 30 de produse.
Nu s-au constatat neconformitati. Nu au fost aplicate sanctiuni contraventionale.
III. Ac iunea nr. 4 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – Valente Culturale ale
securitatii si sanatatii in munca
In data de 11 aprilie 2017, la Colegiul Tehnic „Petru Poni” din municipiul Roman,
s-a desfasurat concursul jude ean
tiu i aplic - Securitatea i s
tatea în
munc se dobânde te de pe b ncile colii", în scopul promov rii în rândul
tineretului a securitatii i s
tatii în munc . La concurs au participat un numar
de 30 elevi, organizati in 15 echipe, indrumati de 6 profesori. Câ tigatorii
concursului judetean vor participa, in perioada 26.05.-28.05.2017, la concursul
judetean care se va desfasura la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi" la i.
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IV. Ac iunea nr. 5 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – Campanie na ional
privind verificarea modului în care angajatorii previn c derile de la în ime în
antierele temporare i mobile
Obiectivele generale sunt:
cre terea gradului de con tientizare al angajatorilor i al lucr torilor din
domeniul constructiilor în ceea ce prive te necesitatea respect rii prevederilor
legale referitoare la securitatea i s
tatea în munc , pentru promovarea
st rii de bine la locul de munc , cu consecin e benefice în plan social i
profesional;
încurajarea unei abord ri participative prin implicarea angaja ilor
i
angajatorilor în diminuarea consecin elor sociale i economice negative care
deriv
din nerespectarea prevederilor legale, aplicabile în domeniul
constructiilor;
promovarea bunelor practici în acest sector de activitate.
Obiective specifice:
Verificarea cu prioritate a angajatorilor din domeniul antierelor temporare i
mobile n care se desf oar lucr ri de construc ii unde se utilizeaz schele.
In luna de raportare, respectiv, in data de 25 aprilie 2017, s-a desfasurat etapa de
informare a partenerilor sociali din jude cu activitate în domeniul constructiilor
privind modul de derulare a ac iunii i tematica abordat .
La intalnirea organizata cu acest scop la sediul inspectoratului au fost prezenti 12
angajatori, reprezentati de: manageri sau lucratori cu responsabilitati in domeniul
securitatii si sanatatii in munca (lucratori desemnati si/sau reprezentanti ai
serviciilor externe de prevenire si protectie).
La aceasta intalnire au fost dezbatute si aspecte legislative din domeniul relatiilor
de munca, respectiv Codul muncii, Legea nr. 53/2003 cu modificarile si
completarile ulterioare.

Ioan Popescu
Inspector ef
Inspectoratul Teritorial de Munca Neam

Nicolae Harlea - Consilier juridic - purtator de cuvant
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