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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 01.10.2015 - 31.10.2015, activitatea Inspectoratului Teritorial de
Munca Neamt a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de
actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2015”, 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, 19  inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial
de Munca Neamt, au efectuat 231 controale, ocazie cu care s-au constatat 257
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 100  sanctiuni  contraventionale insumand
131.500 lei .

A. ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA  OCTOMBRIE:

A1.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

In luna octombrie au fost realizate 104 vizite de control si evaluare la unitati
economice. Totodata, cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 84 sanctiuni
contraventionale. Valoarea totala a amenzilor aplicate a fost de 26.500 lei.

Analiza situatiei accidentelor de munca.

In luna octombrie, 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 octombrie au fost controlati 127 agenti economici. Cu prilejul controalelor
au  fost  aplicate  un  numar  de 16  sanctiuni contraventionale din care 8 amenzi
contraventionale, insumand 105.000 lei, respectiv 8 avertismente
contraventionale, pentru incalcari ale Legii nr. 53/2003 republicata si H.G.
nr.500/2011. De asemenea, au fost depistati 9 angajatori la care lucrau 35

mailto:itmneamt:@itmneamt.ro
http://www.itmneamt.ro/


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

2

INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

persoane fara forme legale de angajare. Cuantumul amenzilor aplicate pentru
munca fara forme legale de angajare a fost de 100.000 lei.

La 2 angajatori, au fost identificate un numar de 25 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 37 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 34  masuri pentru remedierea
neconformitatilor si totodata au fost aplicate 2 sanctiuni contraventionale,
respectiv 2 avertismente.

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

I. Sedinta de lucru I.T.M. Neamt - Consiliul Consultativ Tripartit

In data de 22.10.2015, 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:

- ORDONAN  DE URGEN  nr. 41 din 30 septembrie 2015 pentru modificarea i
completarea unor acte normative, precum i pentru reglementarea unor m suri
bugetare: MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 30 septembrie 2015;

- ORDIN nr. 1.139 din 18 septembrie 2015 privind modificarea i completarea
Ordinului ministrului finan elor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor
metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv i
a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desf oar
activitatea de control financiar preventiv propriu: MONITORUL OFICIAL nr. 742 din
5 octombrie 2015;

-LEGE nr. 229 din 6 octombrie 2015 pentru modificarea i completarea Legii nr.
202/2002 privind egalitatea de anse i de tratament între femei i b rba i:
MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 octombrie 2015;

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 2015, coordonat de
tre Comisia European .

În luna octombrie 2015, au fost verificate 4 societ i. Au fost verificate 29 de
produse. Nu s-au constatat neconformit i. Nu au fost aplicate sanc iuni
contraven ionale.

III. Ac iunea nr. 2 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – Organizarea si
desfasurarea Saptamanii Europene pentru Securitate si Sanatate in Munca sub egida
Agentiei Europene pentru Securitate si Sanatate in Munca – Stresul sub control.

In Planul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2015 a fost inclusa o actiune
denumita : Campania Europeana ,,Locuri de munca sigure si sanatoase -
gestionarea stresului si a riscurilor psihosociale la locul de munca’’, cu
sloganul ,, Stresul sub control’’. Conform metodologiei, in tara au fost organizate
4 simpozioane regionale in judetele Cluj, Timis, Ilfov si Iasi.

Din dispozitia Inspectiei Muncii Bucuresti, in perioada 21.10.2015 - 23.10.2015,
inspectorul sef, inspectorul sef adjunct in domeniul securitatii si sanatatii in munca
si doi inspectori de munca din cadrul serviciului control securitate si sanatate in
munca, au participat la Simpozionul Regional organizat la Iasi, ce a avut ca tema
Campania Europeana ,,Stresul sub control’’, prezentand doua lucrari : ,,Munca pe
scaun si stresul fizic” si ,,Gestionarea riscurilor psihosociale la locurile de munca
din cadrul statiilor electrice de transformare de inalta tensiune’’.

Simpozionul a fost organizat de catre Inspectoratul Teritorial de Munca Iasi si
Centrul Focal Bucuresti al Agentiei Europene pentru Securitate si Sanatate in Munca
cu sediul la Bilbao - Spania.

La simpozion au participat reprezentantii Ministerului Muncii Familiei Protectiei
Sociale si Persoanelor Varstnice, Inspectiei Muncii Bucuresti, Institutiei Prefectului
Iasi, institutiilor descentralizate din judetul Iasi, Universitatii ,,Gheorghe Asachi’’,
Universitatii ,,A. I. Cuza’’, Inspectoratului Scolar Judetean Iasi, Clinicii de Medicina
Muncii Iasi, directori de scoli, patronate si sindicate, reprezentanti ai
intreprinderilor din zona Moldovei, in total circa 400 de persoane.

IV. Actiunea  nr.10  din  Programul  propriu  de  actiuni  pe  anul  2015  al  ITM  Neamt
„Campanie nationala privind respectarea de catre angajatori a prevederilor L
52/2011, privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de
zilieri si a normelor metodologice de aplicare a cesteia in domeniile    prevazute la
art. 11 si a prevederilor legale privind prevenirea si combaterea exploatarii
copiilor/tinerilor prin munca in aceste domenii ”.

Campania s-a desfasurat in perioada 28 septembrie - 09 octombrie 2015, urmarind
modul in care beneficiarii care folosesc zilieri, respecta prevederile legale din
domeniul relatiilor de munca si din domeniul securitatii si sanatatii in munca.
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Din punct de vedere a relatiilor de munca, in cadrul acestei actiuni, au fost
verificati un numar de  43 beneficiari cu un numar total de 122 zilieri .

Pentru înc lcarea legisla iei în domeniul relatiilor de munca, au fost dispuse 37
masuri de remediere a neconformitatilor constatate i au fost aplicate 2
avertismente     contraventionale.

Din punct de vedere a securitatii si sanatatii in munca, in cadrul acestei actiuni, au
fost  verificati  43  beneficiari  cu  un  numar  de  52  de  zilieri  de  la  locul  de  munca
controlat.

Pentru înc lcarea legisla iei în domeniul securitatii si sanatatii in munca, au fost
dispuse 8 masuri de remediere a neconformitatilor constatate i au fost aplicate 8
avertismente contra-ventionale.

V. Actiunea nr.12 din Programul propriu de actiuni pe anul 2015 al ITM Neamt
„Campanie nationala verificarea modului in care se respecta cerintele minime de
securitate si sanatate in munca la lucrarile cu risc de cadere de la inaltime pentru
angajatorii care isi desfasoara activitatea in construc ii”.

Au fost controlate un numar de 5 societati, la care isi desfasurau activitatea 98
salariati. Cu prilejul controalelor au fost depistate un numar de 2 de
neconformitati pentru care au fost dispuse un num r de 2 m suri.  Pentru
nerespectarea prevederilor legale privind securitatea si sanatatea in munca un
numar de 2 angajatori au fost sanctionati cu 2 avertismente contraven ionale.

VI. Intalnire de lucru cu directorii unitatilor scolare din judetul Neamt.

In data de 08.10.2015, inspectorul sef din cadrul I.T.M. Neamt a participat la o
intalnire de lucru cu directorii unitatilor scolare din judetul Neamt. Cu acest prilej
inspectorul sef a reamintit, directorilor importanta pregatirii pentru iarna in
vederea prevenirii unor venimente cum ar fi explozii, intoxicatii, arsuri etc.  Au
fost abordate urmatoarele :

- verificarea scadentei la autorizarea I.S.C.I.R. a cazanelor.

- pregatirea pentru iarna a cazanelor si a celorlalte echipamente de incalzire.

Pentru a veni in sprijinul scolilor, pe site-ul I.T.M. Neamt a fost postata o LISTA DE
CONTROL, care poate fi utilizata de catre acestea, in vederea realizarii unor
verificari proprii privind cerintele legale aplicabile cazanelor.

La aceeasi intalnire au fost prezentate rezultatele obtinute in cadrul proiectului
”Valente culturale de sanatate si securitate in munca”, organizat in comun de
catre I.T.M. Neamt si I.S.J. Neamt.  In anul 2015, au fost implicate 3 unitati
scolare( Liceul Tehnologic ,,Gh. Ruset Roznovanu’’ Roznov, Liceul Tehnologic ,,
Dimitrie Leonida’’ Piatra Neamt si Liceul  ,, Carol I’’ Bicaz, 6 profesori si 83 de
elevi. Obiectivul proiectului a urmarit pregatirea tinerilor anterior intrarii pe piata
muncii privind riscurile profesionale, drepturile si obligatiile lucratorilor.
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VII. In luna octombrie 2015, inspectorii  de munca, au participat la 10  sedinte ale
comitetelor de securitate si sanatate in munca, organizate de 10 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.

VIII. In luna  octombrie 2015, ca alternativa la activitatea de control, s-au
organizat intalniri cu un numar de 14 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.

IX. Informatii legislative.

In Monitorul Oficial nr.818/03.11.2015 a fost publicata Legea nr. 254/02.11.2015,
pentru aprobarea OUG nr. 36/2014 privind modificarea si completarea Legii
nr.18/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea
unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru
modificarea art.8, alin.1 din Legea nr. 416/2001.

Au intervenit modificari legislative cu privire la domeniile in care se poate presta
munca necalificata cu caracter ocazional, au fost introduse noi domenii  pentru
care se pot utiliza zilieri, respectiv domeniul cresterea si reproductia animalelor
semidomesticite si a altor animale — clasa 0149, fiind inlaturata exceptia prevazuta
la art.11, alin.1,lit.a., astfel ca, incepand cu data de 03.11.2015, crescatorii de
animale pot beneficia de activitatile necalificate cu caracter ocazional a zilierilor.

Ioan Popescu

Inspector ef

Inspectoratul Teritorial de Munca Neam

Nicolae Harlea - Consilier juridic - purtator de cuvant
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