INSPEC IA MUNCII
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 01.08.2014 - 31.08.2014, activitatea Inspectoratului Teritorial de
Munca Neamt a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de
actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2014”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii
nr.108/1999 republicata, a Legii nr.319/2006 modificata si completata si a Legii
nr.53/2003, republicata.
In aceasta perioada, 12 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial
de Munca Neamt, au efectuat 419 controale, ocazie cu care s-au constatat 274
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 133 de sanctiuni contraventionale insumand
239.300 lei .
A. ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA AUGUST:

A1. ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA
In luna august au fost realizate 268 vizite de control si evaluare la unitati
economice.Totodata, cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 115 sanctiuni
contraventionale. Valoarea totala a amenzilor aplicate a fost de 62.500 lei.
Analiza situatiei accidentelor de munca
In luna august, la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt a fost inregistrat
accident de munca soldat cu incapacitate temporara de munca.
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A2. ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA
Control relatii de munca
In luna august au fost controlati un numar de 151 agenti economici. Cu prilejul
controalelor au fost aplicate un numar de 18 sanctiuni contraventionale din care 16
amenzi contraventionale, insumand
176.800 lei, respectiv 2 avertismente
contraventionale, pentru incalcari ale Legii nr. 53/2003 republicata si H.G.
nr.500/2011. De asemenea au fost depistati 14 angajatori la care lucrau 25 de
persoane fara forme legale de angajare. Cuantumul amenzilor aplicate pentru
munca fara forme legale de angajare a fost de 170.000 lei.
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In cazul a 2 angajatori, au fost identificate un numar de 8 persoane care prestau
activitate fara forme legale de angajare, motiv pentru care s-a inaintat organelor
de cercetare penala documentatia necesara pentru a se stabili daca sunt intrunite
elementele constitutive ale infractiunii prevazute de art.264,alin.4 si art.265,
alin.1 din Legea nr.53/2003 republicata.
Au fost depistate deasemeni 43 de 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 37 de masuri pentru remedierea
neconformitatilor si totodata a fost aplicata 1 sanctiune contraventionala,
respectiv 1 avertisment.

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA AUGUST.
I. Sedinta de lucru I.T.M. Neamt - Consiliul Consultativ Tripartit
In data de 21.08.2014, ora 1400, 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:
- Ordinul nr.923/11.07.2014 al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea

normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar
preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care
desfasoara activitatea de control financiar propriu, publicat in M. O. nr.
555/28.07.2014.
II. Campanie Na ional de supravegherea pie ei produselor industriale în domeniul
de competen
al Inspec iei Muncii conform programului sectorial pentru anul
2013, coordonat de c tre Comisia European .
In luna august 2014, au fost verificati 4 agenti economici. Au fost identificate, 42
de produse care au fost controlate in conformitate cu 4 directive europene
transpuse in:
H.G. 457/2003 - privind asigurarea securit ii utilizatorilor de echipamente
electrice de joas tensiune;
H.G. 1029/2008 - privind conditiile introducerii pe piata a masinilor;
H.G. 332/2007 – privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a
motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a
motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau
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de marfa si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor gazoase si de
particule poluante provenite de la acestea, in scopul protectiei atmosferei;
H.G. 1756/2006 – privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu
produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor
Nu au fost constatate neconformitati si nu au fost aplicate sanctiuni contraventionale.

III. Campanie europeana pentru prevenirea alunecarilor si caderilor la acelasi nivel.
a) Obiective:
Cre terea gradului de con tientizare a angajatorilor i angaja ilor în ceea ce
prive te necesitatea respect rii cerin elor minime de securitate i s
tate în
munc pentru îmbun
irea securit ii i protec ia s
ii lucr torilor care pot fî
expu i unui potential risc datorat alunec rilor i c derilor la acela i nivel;
Stabilirea m surilor care se impun ca urmare a nerespect rii de c tre angajatori i
lucr tori, a prevederilor actelor normative în domeniul securit ii i s
ii în
munc , în scopul prevenirii producerii evenimentelor în timpul desf ur rii
activit ilor la locurile de munc i posturile de lucru;
Promovarea exemplelor de bune practici i a solu iilor pentru prevenirea
alunec rilor i c derilor la acela i nivel la nivel national.
b) Campania european se va desf ura în urm toarele sectoare economice:
Ac iunile de control se vor efectua in toate tipurile de întreprinderi (mici, mijlocii
i mari, cu capital de stat, privat i mixt etc.), care efectueaz activit i în
urm toarele sectoare economice:
Industria alimentar - Cod CAEN 10;
Fabricarea b uturilor alcoolice - Cod CAEN 11;
Industria construc iilor metalice i a produselor din metal, exclusiv ma ini,
utilaje i instala ii - Cod CAEN 25;
Activit i referitoare la s

tatea uman - Cod CAEN 86;

Servicii combinate de îngrijire medical
CAEN 87;

i asisten

social cu cazare - cod

Hoteluri i alte facilit i de cazare -Cod CAEN 55;
Restaurante i alte activit i de servicii, de alimenta ie -Cod CAEN 56;
Comert cu ridicata cu excep ia comer ului cu autovehicule i motociclete Cod CAEN 46;
Comer cu am nuntul cu excep ia comer ului cu autovehicule i motociclete
- Cod CAEN 47.
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c) Durata campaniei
Campania european pentru prevenirea alunec rilor i c derilor la acela i nivel" se
va desfa ura în trimestrele I - IV 2014 (perioada 01.01 - 31.12.2014), în ase etape
distincte.
In luna august 2014, au fost verificati 9 agenti economici. Urmare neconformitatilor
constatate au fost dispuse un numar de 10 masuri. Au fost aplicate un numar de 10
avertismente contraventionale.
Deficiente constatate in domeniul securitatii si sanatatii in munca:
Lipsa evaluarii riscurilor pentru securitatea i s
tatea lucr torilor, inclusiv
la alegerea echipamentelor de munca, a substan elor sau preparatelor
chimice utilizate i la amenajarea locurilor de munca;
Angajatorul nu a stabilit pentru lucr tori, prin fi a postului, atribu iile i
spunderile ce le revin în domeniul securit ii i s
ii în munca,
corespunz tor func iilor exercitate;
Lipsa semnalizarii securitatii si sanatatii in munca la locurile de munca cu
pericol de alunecare, cadere, pentru ca acestea sa fie cat mai vizibile;

IV. Actiunea nr. 12 din Programul Cadru al Inspectiei Muncii – „Actiunea privind
verificarea modului de respectare a cerintelor minime de securitate si sanatate in
munca la lucrarile din domeniul constructiilor (termoizolari si sapaturi)”.
a) Obiective:
OBIECTIVE GENERALE
Cre terea gradului de con tientizare al angajatorilor i al lucr torilor din domeniul
construc iilor în ceea ce prive te respectarea prevederilor legale referitoare la
securitatea i s
tatea în munc , având obiectiv declarat instaurarea st rii de
bine la locul de munc , cu consecin e benefice în plan social i profesional;
Ca i consecin
a celor mai sus men ionate, se prelimineaz diminuarea
consecin elor sociale i economice negative care deriv din nerespectarea
prevederilor legale men ionate de c tre angajatorii din domeniul construc iilor.
OBIECTIVE SPECIFICE - în domeniul securit ii i s

ii în munc .

Verificarea respect rii, de c tre angajatorii din construc ii, a cerin elor legale
privind:
Utilizarea echipamentelor de munc corespunz toare din punct de vedere al
securit ii i s
ii în munc in activit ile care impun lucrul la în ime i
la lucr rile de s
turi ;
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Asigurarea si utilizarea echipamentelor de munc corespunz toare m surilor
de prevenire i protec ie împotriva pericolului de electrocutare;
Respectarea prevederilor privind autorizarea func ion rii echipamentelor de
munc de ridicat i autorizarea /instruirea personalului deservent.
Asigurarea i utilizarea echipamentului colectiv de protec ie ;
Asigurarea i utilizarea echipamentului individual de protec ie precum i
instruirea lucr torilor referitor la necesitatea purt rii acestuia;
b) Campania se va desf ura în trimestrele II si III 2014.
c) Grupul tinta:
Angajatori i lucr tori care î i desf oar activitatea în domeniul construc iilor –
cod CAEN 41, 42 i 43 – privind utilizarea în munc de c tre lucr tori a
echipamentelor de munc specifice domeniilor construc iilor de cl diri i a
lucr rilor speciale de construc ii.
In luna august au fost verificati in cadrul acestei actiuni, 3 agenti economici.
Pentru incalcarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, au fost
aplicate 3 sanctiuni contraventionale din care 2 avertismente contraventionale si o
amenda in valoare de 8.000 de lei. Au fost dispuse 3 masuri pentru remedierea
deficientelor identificate de catre inspectorii de munca.
Deficiente constatate in domeniul securitatii si sanatatii in munca:
Lipsa semnalizarii securitatii si sanatatii in munca la locurile de munca cu
pericol de cadere de la inaltime;
Neasigurarea de echipamente de munca, f
tatea lucr torilor( schele, podine, etc.)

pericol pentru securitatea i

Neasigurarea echipamentului individual de protectie pentru toti salariatii
din unitate;

V. Ac iune privind verificarea modului în care sunt respectate cerin ele minime
pentru îmbun
irea securit ii i protec ia s
ii lucr torilor care pot fi expu i
unui poten ial risc datorat atmosferelor explozive din silozurile de cereale i
fabricile de nutre uri combinate.
Ac iunile de control au fost efectuate în perioada 30.07.2014 – 04.08.2014.
În acesta perioad au fost verifica i 20 agen i economici cu un num r total de 451
salaria i. Urmare neconformit ilor constatate au fost dispuse un num r de 18
suri. Pentru încalcarea legisla iei în domeniul securit ii i s
ii în munc ,
au fost sanc iona i un num r de 14 angajatori. Au fost aplicate 17 avertismente
contraven ionale i o amend în valoare de 5.000 lei.
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Deficiente constatate in domeniul securitatii si sanatatii in munca:
Angajatorul nu a elaborat documentele privind protectia impotriva
exploziilor;
Angajatorul nu a identificat si evaluat riscurile la toate locurile de munca,
nu a identificat riscurile specifice din atmosferele explozive;
Neasigurarea controlului medical periodic pentru lucratori, la termenul
scadent;
VI. “Campanie privind organizarea activit ii de interven ie i salvare în unit i
industriale cu poten ial pericol de emisii de gaze, vapori i pulberi toxice,
asfixiante, inflamabile sau explozive’’
Obiectivul campaniei:
Cresterea gradului de constientizare a angajatorilor si lucratorilor prin
implicarea permanenta a tuturor factorilor care au atributii si care pot sa
contribuie la aplicarea prevederilor legate in domeniul securitatii sanatatii
in munca;
Stabilirea masurilor care se impun a fi luate pentru respectarea de catre
angajatori si lucratori a cerintelor de sanatate §i securitate in munca, in
vederea prevenirii producerii accidentelor de munca §i a imbolnavirilor
profesionale datorate emisiilor de gaze toxice si/sau explozive.
Durata campaniei
Aceasta campanie in domeniul securitatii si sanatatii in munca se va desfasura in
trimestrele II, III si IV din anul 2014.
In luna august anul 2014, în cadrul acestei campanii, au fost verifica i 21 agen i
economici, cu un num r total de 1878 de salaria i. Urmare neconformit ilor
constatate au fost dispuse 6 m suri. Au fost aplicate 5 avertismente
contraven ionale i o amend în valoare de 8.000 lei.
Deficiente constatate in domeniul securitatii si sanatatii in munca:
Angajatorul nu face dovada intocmirii evidentei zonelor cu risc ridicat si
specific, cat si localizarea acestor zone;
Nu au fost semnalizate zonele periculoase pentru a evita patrunderea
lucratorilor neautorizati in aceste zone;
Documentul de protectie la explozii, nu este complet, in sensul ca lipseste
atestatul prin care se confirma respectarea cerintelor Normativului NEx0106,
privind prevenirea exploziilor;
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VII. Actiunea nr. 17 din Programul Cadru al Inspectiei Muncii – „Ac iune de
monitorizare privind riscurile existente la locurile de munca din intreprinderi
mici”- trim. I-IV 2014.
Obiectivul actiunii.
Actiunea are ca obiectiv monitorizarea respectarii prevederilor legale privind
prevenirea riscurilor profesionale in intreprinderi mici, precum si cu privire la
masurile de prevenire si protectie aplicate. Actiunea de monitorizare, urmareste
pe de o parte, constientizarea angajatorilor cu privire la necesitatea respectarii
cerintelor legale din domeniul securitatii si sanatatii in munca si, pe de alta parte,
identificarea situatii actuale a activitatilor de prevenire si protectie realizate in
intreprinderile mici.
In luna august au fost verificate în cadrul acestei ac iuni 5 societ i. Pentru
înc lcarea legisla iei în domeniul securit ii i s
ii în munc , au fost dispuse 4
suri i au fost aplicate 4 avertismente contraven ionale.
VIII. In luna august 2014, inspectorii de munca, au participat la 1 sedinta ale
comitetelor de securitate si sanatate in munca, organizate de 1 angajator (cu peste
50 de lucratori), sedinte in cadrul carora - dialogul real intre partenerii sociali:
patronat, sindicat/reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice si
reprezentantii institutiilor statului - a avut ca obiect imbunatatirea securitatii si
sanatatii in munca la nivelul unitatii, respectiv propuneri privind politica de
securitate i s
tate în munc
i planul de prevenire i protec ie, conform
regulamentului intern sau regulamentului de organizare i func ionare.
IX. In luna august 2014, ca o alternativa la activitatea de control, s-au organizat
intalniri cu un numar de 17 angajatori, ocazie cu care s-a evidentiat din nou
principalul obiectiv in domeniul relatiilor de munca, respectiv: identificarea si
combaterea cazurilor de munca nedeclarata, cat si riscurile ce le implica folosirea
fortei de munca fara forme legale. Au fost dezbatute rezultatele activitatilor
Inspectoratului Teritorial de Munca pana la aceasta data si s-a luat act de faptul ca
inca mai sunt angajatori care nu inteleg sa respecte dispozitiile legale in domeniul
legislatiei muncii, folosind in continuare persoane fara forme legale de angajare.
Ioan Popescu
Inspector ef
Inspectoratul Teritorial de Munca Neam

Nicolae Harlea
Consilier juridic-purtator de cuvant
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