INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM
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Nr.7954/IS/11.05.2016

INFORMATII DE PRESA
In perioada 01.04.2016 - 30.04.2016, activitatea Inspectoratului Teritorial de
Munca Neamt a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de
actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2016”, 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, 21 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial
de Munca Neamt, au efectuat 267 controale, ocazie cu care s-au constatat 348
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 119 sanctiuni contraventionale insumand
190.300 lei .
A. ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA APRILIE:

A1. ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA
In luna aprilie au fost realizate 100 vizite de control si evaluare la unitati
economice. Totodata, cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 103
sanctiuni contraventionale. Valoarea totala a amenzilor aplicate a fost de 26.000
lei.
Analiza situatiei accidentelor de munca.
In luna aprilie , la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt au fost inregistrate 6
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 167 agenti economici. Cu prilejul controalelor au
fost aplicate un numar de 16 sanctiuni contraventionale din care 14 amenzi
contraventionale,
insumand
164.300
lei,
respectiv
2
avertismente
contraventionale, pentru incalcari ale Legii nr. 53/2003 republicata si H.G.
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nr.500/2011. De asemenea, au fost depistati 11 angajatori la care lucrau 26
persoane fara forme legale de angajare. Cuantumul amenzilor aplicate pentru
munca fara forme legale de angajare a fost de 160.000 lei.
La 1 angajator, au fost identificate un numar de 10 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 din Legea
nr.53/2003 republicata.
Au fost depistate deasemeni 102 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 80 de masuri pentru remedierea
neconformitatilor si totodata a fost aplicata 3 sanctiuni contraventionale, din care
2 amenzi in valoare de 1300 lei si 1 avertisment.

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA APRILIE.

I. Sedinta de lucru I.T.M. Neamt - Consiliul Consultativ Tripartit
In data de 21.04.2016, 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:
- HOT RÂRE nr. 197 din 23 martie 2016 privind stabilirea condi iilor de punere la

dispozi ie pe pia

i controlul explozivilor de uz civil;

-HOT RÂRE nr. 245 din 6 aprilie 2016 privind stabilirea condi iilor pentru punerea
la dispozi ie pe pia
a echipamentelor i sistemelor de protec ie destinate
utiliz rii în atmosfere poten ial explozive;
- DECIZIA nr. 2 din 15 februarie 2016 referitoare la recursul în interesul legii privind
reconstituirea vechimii în munc /constatarea încadr rii activit ii desf urate în
grupele I i/sau a II-a de munc , în situa ia în care fostul angajator nu mai exist .

II. Ac iunea nr. 5 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – Campanie na ional de
supravegherea pie ei produselor industriale în domeniul de competen
al
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Inspec iei Muncii conform programului sectorial pentru anul 2016, coordonat de
tre Comisia European .
În luna aprilie 2016, au fost verificate 4 societ i. Au fost verificate 37 de produse.
Nu s-au constatat neconformit i. Nu au fost aplicate sanc iuni contraven ionale.
III. Campanii / ac iuni privind identificarea i combaterea cazurilor de munc
nedeclarat - Ac iunea nr. 6 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii.
Campania „O zi pe saptamana”,
aprilie.

s-a desfasurat in zilele de 13 si 20

Au fost controlate un numar de 45 societati. Cu prilejul controalelor au fost
depistate un numar de 44 de neconformitati pentru care au fost dispuse un num r
de 44 m suri.
Au fost aplicate 3 amenzi contraventionale, din care 2 amenzi in cuantum de
20.000 lei si o amenda de 300 lei, pentru incalcarea prevederilor legale din
domeniul RM.
Pentru neincheierea in forma scrisa a contractelor de munca, 2 angajatori au fost
sanctionati pentru primirea la munca a 2 persoane fara forme legale de angajare.
Campania privind identificarea cazurilor de munca nedeclarata la
angajatorii din domeniul constructiilor:
Campania s-a desfasurat in perioada 06-09.04.2016, obiectivul principal a fost
identificarea angajatorilor care folosesc personal fara forme legale de angajare si
luarea masurilor care se impun pentru determinarea
respectarii de catre
angajatorii care desfasoara activitate in domeniul constructiilor , a prevederilor
legale in domeniul relatiilor de munca.
Au fost controlate un numar de 31 societati, la care isi desfasurau activitatea 1321
salariati. Cu prilejul controalelor au fost depistate un numar de 35 de
neconformitati pentru care au fost dispuse un num r de 35 m suri.
Au fost aplicate 5 amenzi contraventionale, din care 4 amenzi pentru munca fara
forme legale insumand 60.000 lei si o amenda de 1.500 lei, pentru incalcarea altor
prevederile legale din domeniul RM.
Un numar de 4 angajatori au fost sanctionati pentru primirea la munca a 6
persoane fara forme legale de angajare .
Campania nationala privind identificarea si combaterea muncii fara
forme legale si respectarea prevederilor legale privind timpul de munca
la societati care au ca obiect de activitate protectie si garda –caen
8010.
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Actiunile de control s-au desfasurat in perioada 18-22.04.2016.
Obiectivele campaniei au constatat in: identificarea si combaterea muncii
nedeclarate si verificarea respectarii de catre societatile care au ca obiect de
activitate protectie si garda – cod caen 8010 a prevederilor legale in domeniul
relatiilor de munca, referitoare la incheierea contractului individual de munca,
timpul de munca si de odihna, salarizare.
Au fost controlate un numar de 6 societati, la care isi desfasurau activitatea 608
salariati. Cu prilejul controalelor au fost depistate un numar de 19 de
neconformitati pentru care au fost dispuse un num r de 19 m suri.
Nu au fost aplicate sanctiuni contraventionale pentru incalcarea prevederilor legale
din domeniul relatiilor de munca.

IV. Ac iunea nr. 4 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – Campanie nationala de
combatere a riscurilor de caderi de la inaltime si surpari de maluri pe santierele
fixe si mobile.
Actiunile de control s-au desfasurat in perioada 18-22 aprile 2016, grupul tinta fiind
constituit din angajatori si lucratori care isi desfasoara activitatea in domeniul
constructiilor – cod CAEN 41,42,43 – privind utilizarea in munca de catre lucratori a
echipamentelor de munca specifice domeniilor constructiilor de cladiri si a
lucrarilor speciale de constructii.
Un obiectiv prioritar al actiunilor de control a fost cresterea gradului de
constientizare al angajatorilor si al lucratorilor din domeniul constructiilor in ceea
ce priveste respectarea prevederilor legale referitoare la securitatea si sanatatea
in munca si diminuarea consecintelor sociale si economice in domeniul
constructiilor.
Au fost controlati un numar de 23 de angajatori, unitati de constructii, la care
lucreaza un numar de 864 de angajati. S-au constatat un numar de 23 deficiente
pentru care s-au dispus 23 masuri de remediere. Au fost sanctionati un numar de 19
angajatori, carora li s-a aplicat 19 avertismente contraventionale si 4 amenzi in
valoare totala de 13.000 lei.
Deficiente in domeniul securitatii si sanatatii in munca:
Neasigurarea unei instruiri adecvate in domeniul securitatii si sanatatii in
munca pentru toti lucratorii, consemnata in fisa de instruire individuala;
Neacordarea de catre angajator a echipamentului individual de protectia
muncii;
Neasigurarea, marcarea si intretinerea cailor de acces si circulatie,
marcarea acestor zone;
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Lipsa unor echipamente de munca corespunzatoare, prevazute cu sisteme de
protectie colectiva( balustrade solide, platforme, plase de prindere,etc.)
pentru a impiedica caderea de la inaltime;
V. Actiuni de control in domeniul exploatarii forestiere.
In perioada 05.04.2016-12.04.2016 au fost efectuate actiuni de control la
angajatorii care efectueaza activitati specifice lucrarilor silvice si exploatarii
forestiere. Au fost verificate un numar de 16 societati. Au fost identificati 36
lucratori la locul de munca : fasonatori mecanici, tafisti, legatori de sarcina.
S-au constatat un numar de 20 deficiente pentru care s-au dispus 20 masuri de
remediere. Au fost sanctionati un numar de 16 angajatori, carora li s-a aplicat 16
avertismente contraventionale si 4 amenzi in valoare totala de 15.500 lei.
Deficiente in domeniul securitatii si sanatatii in munca:
Neacordarea de catre angajator a echipamentului individual de protectia
muncii( ex.- fasonatorul mecanic nu purta pantaloni antilant);
Neasigurarea primului ajutor la locul de munca, lipsa trusei sanitare;
Lipsa semnalizarii securitatii si sanatatii in munca la platformele primare,
semnalizare incompleta;
depozitarea necorespunzatoare a bustenilor in platforma primara ;

Ioan Popescu
Inspector ef
Inspectoratul Teritorial de Munca Neam

Nicolae Harlea
Consilier juridic - purtator de cuvant

Str. dr. Gh. Iacomi, nr.8, Piatra Neam , Neam
Tel.: +4 0233 21 96 08; fax: +4 0233 21 55 89
itmneamt@itmneamt.ro
www.itmneamt.ro

5

