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 01.09.2017 - 30.09.2017, 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, 18 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de
Munca Neamt, au efectuat 226 de controale, ocazie cu care s-au constatat 350 de
deficiente in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca si
s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate,
aplicandu-se totodata 118 sanctiuni contraventionale.
A. ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA SEPTEMBRIE:
A1. ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA
In luna septembrie, au fost realizate 86 vizite de control si evaluare la unitati
economice si s-au aplicat un numar de 94 sanctiuni contraventionale.
Analiza situatiei accidentelor de munca.
In luna septembrie, la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt au fost inregistrate
3 accidente de munca soldate cu incapacitate temporara de munca.

A2. ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA
Control relatii de munca
In luna septembrie, au fost controlati 140 agenti economici. Cu prilejul
controalelor au fost aplicate un numar de 24 sanctiuni contraventionale, pentru
incalcari ale Legii nr. 53/2003 modificata si completata si H.G. nr.500/2011. De
asemenea, la 13 angajatori au fost depistate 33 de persoane care desfasurau
munca nedeclarata.
Au fost depistate 34 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
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- cel mai târziu în ziua lucr toare anterioar începerii activit ii de c tre
salariatul în cauz ) fiind dispuse 19 masuri pentru remedierea neconformitatilor.
In baza protocolului de cooperare incheiat de ANAF cu Inspectia Muncii, inspectori
antifrauda din cadrul DGAF si inspectori de munca din cadrul
Inspectiei
Muncii au desfasurat in perioada 01.08.2017 - 22.09.2017, actiuni de
control in domenii ca : alimentatie publica, constructii si confectii. In aceste
domenii pe langa riscurile indisciplinei financiare, respectiv neconformarii la
declararea si plata obligatiilor fiscale, exista si riscuri legate de utilizarea fortei de
munca fara forme legale, ori subdeclararea nivelului real de salarizare, risc care se
manifesta accentuat in perioada iunie-octombrie.
In cadrul actiunilor de control care s-au derulat impreuna cu Directia Regionala
Antifrauda Fiscala din A.N.A.F. Au fost verificate un numar de 30 societati fiind
aplicate 7 sanctiuni contraventionale din care 4 amenzi pentru munca nedeclarata.
B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA SEPTEMBRIE:
I. Sedinta de lucru I.T.M. Neamt - Consiliul Consultativ Tripartit
In data de 19.09.2017, 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:
- ORDIN nr. 1534/2017 pentru aprobarea Listei standardelor române care adopt
standarde europene armonizate din domeniul articolelor pirotehnice;
-ORDIN nr. 1535/2017 privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei,
protec iei sociale i persoanelor vârstnice nr. 594/2013 pentru aprobarea Listei
standardelor române care adopt standardele europene armonizate referitoare la
echipamentele individuale de protec ie;
- ORDONAN
nr. 25/2017 pentru modificarea i completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal;
- ORDONAN
nr. 30/2017 pentru modificarea i completarea Legii nr. 207/2015
privind Codul de procedur fiscal.

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
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In luna septembrie 2017, au fost verificate 4 societati. Au fost verificate 29 de
produse. Nu s-au constatat neconformitati. Nu au fost aplicate sanctiuni
contraventionale.
III. Ac iune de informare i con tientizare privind reglementarile legale în vigoare în
domeniul rela iilor de munc
În luna septembrie 2017, Inspectoratul Teritorial de Munc Neam a programat si a
realizat o sesiune de informare i con tientizare privind reglementarile legale în
vigoare în domeniul rela iilor de munc . La aceasta intalnire de informare i
con tientizare, au participat inspectori de munc
din cadrul compartimentului
Contracte Colective de Munca si Monitorizare Relatii de Munca precum i un num r
de 38 unitati cu peste 21 de salariati, prestatori de servicii revisal sau beneficiari
care utilizeaza zilieri:
Cu acesta ocazie, au fost vizate i urm toarele aspecte:
principalele reglementari cu privire la Legea nr. 62/2011 - Legea Dialogului
Social cu modificarile si completarile ulterioare;
principalele reglementari cu privire la H.G. nr. 500/2011, respectiv elementele
contractului individual de munca care trebuie înregistrate în registrul general de
eviden a salaria ilor i termenele de transmitere a acestora;
reglementari cu privire la Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati
cu caracter ocazional desfasurate de zilieri.
IV. Campanie nationala privind verificarea modului in care angajatorii previn
caderile de la inaltime in santierele temporare si mobile
Obiectivul prioritar al acestei campanii a fost verificarea cu prioritate a
angajatorilor din constructii la antierele temporare i mobile in care se desf oar
lucr ri de constructii unde se utilizeaz schele.
Campania de control se desf oara în 2 etape:
- prima etap s-a desf urat în luna aprilie constând informarea angajatorilor din
jude cu activitate în domeniul construc iilor privind modul de derulare a
campaniei i tematica abordat .
- a doua etapa const în verificarea prin ac iuni de control la angajatori a modului
de implementare a prevederilor legale care au f cut obiectul campaniei, in
perioada mai - noiembrie 2017.
In grupul tinta au fost vizati 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
tre lucr tori a echipamentelor de munc specifice domeniilor construc iilor de
cl diri i a lucr rilor speciale de construc ii.
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Au fost controla i un num r de 36 angajatori, cu un numar total de 1490 salariati.
S-au constatat un num r de 39 deficien e pentru care s-au dispus m suri de
remediere si s-au aplicat 39 sanc iuni contraven ionale la un num r de 25
angajatori.
În ac iunile de control au fost constatate, urmatoarele deficien e:
Neasigurarea, marcarea si intretinerea cailor de acces si circulatie,
marcarea acestor zone;
Neasigurarea semnalizarii de securitate si santatate in munca, la locurile de
munca unde se lucreaza la inaltime;
Lipsa unor echipamente de munca corespunzatoare, prevazute cu sisteme de
protectie colectiva( balustrade solide, platforme, plase de prindere,mana
curenta,etc.) pentru a impiedica caderea de la inaltime;
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.
V. Ac iunea nr. 16 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – Inspectii privind
verificarea a masurilor stabilite prin procesele verbale de cercetare a
evenimentelor
Obiectivul general este:
cre terea gradului de con tientizare al angajatorilor i al lucr torilor din unit ti
în ceea ce prive te necesitatea respect rii prevederilor legale referitoare la
securitatea i s
tatea în munc pentru eliminarea / diminuarea accidentelor
de munc si promovarea st rii de bine la locul de munc , cu consecin e benefice
în plan social i profesional.
Obiectivele specifice sunt:
încurajarea unei abord ri participative prin implicarea angajatilor si
angajatorilor în diminuarea consecin elor sociale i economice negative care
deriv din producerea unor accidente de munc ;
promovarea bunelor practici privind eliminarea / diminuarea fenomenului
accidentogen.
Grupul tinta l-a constituit angajatorii care au înregistrat în ultimii cinci ani
accidente de munc .
Campania de control s-a desf urat în 2 etape:
- prima etap s-a desf urat în lunile aprilie-mai 2017, i a constat în informarea
partenerilor sociali din unit ile ce au înregistrat accidente de munc în ultimii
cinci ani despre modul de derulare a ac iunii i tematica abordat .
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- a doua etapa const în verificarea prin ac iuni de control la angajatori a modului
de realizare a m surilor dispuse prin procesele verbale întocmite cu ocazia
cercet rii evenimentelor. Aceast etap se desf oara în perioada iunie noiembrie 2017.
Rezultatele actiunilor de control din perioada lunilor iunie-august 2017: au fost
controla i un num r de 15 angajatori, avand un numar total de 5105 salariati. S-a
constatat o deficien a pentru care s-a dispus o m sura de remediere.
A fost sanc ionat un angajator cu avertisment contraventional.

VI. In luna septembrie 2017, inspectorii de munca, au participat la 5 sedinte ale
comitetelor de securitate si sanatate in munca, organizate de 5 angajatori 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.

Ioan Popescu
Inspector ef
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