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Informatii de presa
In perioada 01.06.2012 - 30.06.2012 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt,
a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul
2012”, 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, 20 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca
Neamt, au verificat 353 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 407 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 179 de sanctiuni
contraventionale insumand 388.300 lei RON.
A. ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA IUNIE :
A1.

ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

In luna iunie 2012 au fost realizate 98 vizite de control si evaluare la unitati economice.
Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 119 sanctiuni contraventionale in
valoare totala de 73.000 lei.
Analiza situatiei accidentelor de munca
In luna iunie, 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 iunie au fost controlati un numar de 255 agenti economici. Cu prilejul controalelor au
fost aplicate un numar de 60 sanctiuni contraventionale din care 20 amenzi contraventionale,
insumand 315.300 lei pentru incalcari ale Legii nr. 53/2003 republicata si Legii 108/1999
republicata si 40 avertismente contraventionale.
De asemenea, au fost depistati 16 angajatori la care lucrau 31 persoane fara forme legale.
Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca fara forme legale a fost de 310.000 lei.
B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA IUNIE
1) Derularea Planului comun de actiune privind reducerea incidentei muncii nedeclarate
In luna iunie, au continuat desfasurarea actiunilor de control conform Planului comun de
actiune privind reducerea incidentei muncii nedeclarate, in colaborare cu Inspectoratul
General al Politiei Romane, Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane si Garda Financiara.
Au fost verificati un numar de 255 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora.
Cu ocazia controalelor au fost constatate 288 deficiente si au fost dispuse 288 masuri, iar 59
angajatori au fost sanctionati.
S-au aplicat 60 sanctiuni contraventionale in cuantum de 315.300 lei, din care 16 pentru
munca fara forme legale si 44 sanctiuni pentru incalcarea altor prevederi legale in domeniul RM.
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Astfel, 16 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 310.000 lei, pentru un
numar de 31 persoane care lucrau fara forme legale.
In cadrul planului comun privind reducerea incidentei muncii nedeclarate s-au desfasurat
urmatoarele campanii :
a) Campania nationala privind identificarea cazurilor de munc la negru
„O ZI PE
PT MÂN ”
- in fiecare zi de miercuri, respectiv in datele 6, 13,20 si 27 iunie 2012.
Au fost verificati un numar de 48 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora. In
urma verificarilor au fost constatate 49 deficiente RM si au fost dispuse 49 masuri.
A fost aplicat 1 avertisment contraventional pentru incalcarea altor prevederi legale.
Deficiente constatate in domeniul relatiilor de munca:
neintocmirea pontajelor;
neintocmirea regulamentului intern;
neintocmirea dosarelor personale pentru salariati;
regulamentul intern nu este adus la cunostinta salariatilor.
b) Campania Na ional privind identificarea i combaterea cazurilor de munc nedeclarat
precum i verificarea modului în care se respect prevederile legale de securitate i
tate în munc in domeniul constructiilor 05 - 15 iunie 2012
Rezultatele campaniei
Din punct de vedere al relatiilor de munca:
Au fost verificati un numar de 68 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora. Cu
ocazia controalelor au fost constatate 39 deficiente RM si au fost dispuse 39 masuri. S-au aplicat 20
sanctiuni contraventionale in valoare de 290.000 lei.
Un numar de 14 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru
incalcarea art. 260,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenda in valoare de 290.000 lei, pentru un
numar de 29 persoane care lucrau fara forme legale.
Deficiente constatate in domeniul relatiilor de munca:
primirea la munca a persoanelor fara a avea incheiate contracte individuale de munca in
forma scrisa;
neintocmirea pontajelor;
neintocmirea regulamentului intern;
nerespectarea repausului saptamanal;
neintocmirea dosarelor personale pentru salariati.
Din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca:
Au fost verificati un numar de 56 agenti economici sau puncte de lucru ale acestora. Cu
ocazia controalelor au fost constatate 59 deficiente SSM si au fost dispuse 59 masuri. S-au aplicat
59 de sanctiuni in valoare totala de 32.500 lei .
Deficiente constatate in domeniul securitatii si sanatatii in munca:
Nu au fost desemnati lucratorii care aplica masuri de prim ajutor;
Nu a fost stabilit necesarul de EIP;
Caile de acces nu sunt eliberate de obstacole;
Lipsa instructiunilor proprii de securitatea muncii;
Semnalizarea de securitate necorespunzatoare;
Nu se asigura supravegherea starii de sanatate a lucratorilor firmei prin medic de
medicina muncii.
c) Aplicarea O.U.G. nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu
temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca
In perioada 18-22.06.2012, inspectorii de munca din cadrul serviciului Control Securitate si
Sanatate in Munca au monitorizat aplicarea de catre angajatori a prevederilor O.U.G. nr. 99/2000privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor
incadrate in munca.
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Rezultatele verificarilor
Au fost verificate 8 unitati, iar pentru nerealizarea m surilor prev zute mai sus s-au aplicat 2
avertismente contraventioanale.
Deficiente:
neasigurarea examenului medical pentru a depista contraindicatiile la temperaturi extreme.
2) Campanie nationala privind riscurile psihosociale la locul de munca, coordonata de
Comitetul Inaltilor Responsabili cu Inspectia Muncii (SLIC) - Actiunea nr. 1 din
PROGRAMUL PROPRIU DE ACTIUNI AL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCA NEAMT
PENTRU ANUL 2012
Durata campaniei
Campania se desfasoara in intreprinderi si unitati din urmatoarele domenii de activitate:
• Sanatate si asistenta sociala (privata si publica);
• Transporturi;
• Hoteluri si restaurante.
In data de 20.06.2012 la sediul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, s-a organizat o
sesiune de informare si constientizare privind riscurile psihosociale, la care s-au prezentat un numar
de 33 participanti din care 25 angajatori/reprezentanti ai angajatorilor, 2 lucratori cu atributii in
domeniul SSM, 2 medici de medicina muncii si alti 4 reprezentanti ai lucratorilor din urmatoarele
domenii: sanatate si asistenta sociala, hoteluri si restaurante si transporturi.
In perioada urmatoare actiunea va continua prin vizitarea locurilor de munca de catre
inspectorii de munca.
3) In luna iunie 2012, inspectorii de munca, au participat la sedintele comitetelor de
securitate si sanatate in munca, organizate de 10 angajatori, 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.
4) In luna iunie 2012, s-au organizat intalniri cu un numar de 12 angajatori, ocazie cu
care a fost prezentata inca o data Strategia nationala privind reducerea incidentei muncii
nedeclarate pentru perioada 2010-2012 si Planul National de actiune pentru
implementarea acesteia, ambele aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 1024/2010.
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.
S-au prezentat date statistice privind desfasurarea actiunilor de control conform Planului
comun de actiune privind reducerea incidentei muncii nedeclarate, respectiv numarul angajatorilor
care practicau munca fara forme legale cat si numarul persoanelor identificate ca prestand activitate
fara a avea incheiat contract individual de munca in forma scrisa.

11.07.2012

I.T.M. Neamt
Purtator de cuvant
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