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In perioada 01.12.2010 - 31.12.2010 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a
avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul
2010”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata, a Legii nr.319/2006 si a Legii
nr.53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
In aceasta perioada, 20 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca
Neamt, au verificat 362 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 1.893 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 187 sanctiuni
contraventionale insumand 314.500 lei RON.
A. ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA DECEMBRIE :
A1.

ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

In luna decembrie 2010 au fost realizate 103 vizite de control si evaluare la unitati economice.
Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 18 sanctiuni contraventionale in
valoare totala de 70.000 lei.
2. Analiza situatiei accidentelor de munca
In luna decembrie, s-au inregistrat 3 accidente de munca soldate cu incapacitate temporara de
munca.
A2.

ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

1.Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca
La sfarsitul lunii decembrie 2010 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau inregistrati un
numar de 7.004 agenti economici cu capital privat activi.
In aceasta perioada s-au inregistrat 1.250 contracte individuale de munca si 2.145 incetari de
activitate.
La data de 31.12.2010, numarul de contracte individuale de munca active existente in
evidenta I.T.M. Neamt a fost de 61.174.
2. Control relatii de munca
Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta
de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa
respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.
In luna decembrie au fost controlati un numar de 259 agenti economici la care isi desfasurau
activitatea un numar de 9.214 de salariati, din care 2.362 femei. Cu prilejul controalelor au fost
aplicate un numar de 169 sanctiuni contraventionale din care 35 amenzi contraventionale, insumand
244.500 lei pentru incalcari ale prevederilor Legii nr. 130/1999, republicata si Legii nr. 53/2003 cu
modificarile si completarile ulterioare si 134 avertismente contraventionale.
De asemenea au fost depistati 33 angajatori la care lucrau 80 persoane fara forme legale, din
care 19 femei. Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca fara forme legale a fost de 240.000 lei.
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B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA DECEMBRIE
1. Campanie nationala privind identificarea cazurilor de munc nedeclarat
„O ZI PE
PT MÂN ”
Obiectivele Campaniei
a) generale
identificarea angajatorilor care folosesc personal f
forme legale de
angajare;
cre terea gradului de con tientizare a angajatorilor i a angaja ilor în ceea
ce prive te necesitatea respect rii prevederilor legale în domeniul rela iilor
de munc ;
diminuarea consecin elor sociale i economice negative care deriv din
nerespectarea de c tre angajatori a prevederilor legale men ionate.
identificarea angajatorilor care utilizeaz
nelegal munca copiilor
i a
tinerilor.
b) specifice
cre terea num rului de angajatori controla i;
determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de munc
pentru persoanele depistate f
forme legale de angajare i de a le
înregistra în termenul legal la inspectoratul teritorial de munc pe raza
ruia societatea are sediul social.
Grup int
În vederea identific rii i combaterii cazurilor de munc nedeclarat , Inspectoratul Teritorial de
Munc Neamt, a efectuat ac iuni de control, cu caracter inopinat, la to i angajatorii care isi desfasoara
activitatea pe raza localitatilor Piatra Neamt, Roman si Targu Neamt. Campania in luna decembrie s-a
desf urat începând cu data de 02.12.2010, in zilele de 09.12.2010, 16.12.2010, 20.12.2010 si
28.12.2010.
Au fost verificati un numar de 77 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care
prestau activitate un numar de 1.031 salariati, din care 549 femei.
Cu ocazia controalelor au fost constatate 481 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003,
Legii nr.130/1999, iar 35 agenti economici au fost sanctionati.
S-au aplicat 45 de sanctiuni contraventionale cu amenzi contraventionale din care 12 amenzi in
cuantum de 42.000 lei.
Astfel, 12 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru
incalcarea art. 276,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 42.000 lei, pentru un numar
de 14 persoane care lucrau fara forme legale.
Deficiente constatate in domeniul relatiilor de munca:
neincheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca;
neintocmirea pontajelor;
neinregistrarea in termen a declaratiilor fiscale si a statelor de plata;
neintocmirea regulamentului intern;
nerespectarea repausului saptamanal;
netransmiterea registrului de evidenta al salariatilor in format electronic
lipsa initierii negocierii colective la nivel de unitate.
2. Campania nationala privind identificarea si combaterea cazurilor de munca nedeclarata
in unitati care desfasoara activitate in statiuni montane
I.
Obiectivul Campaniei
Identificarea angajatorilor care folosesc personal cu înc lcarea dispozi iilor art. 16 din
Codul muncii i adoptarea m surilor care se impun pentru respectarea de c tre angajatorii care au ca
obiect de activitate în urm toarele domenii vizate de Campanie: CAEN grupa I - Hoteluri i
restaurante, toate activit ile din aceast grup ; CAEN subgrupa 79 – activit i ale agen iilor
turistice i a tur – operatorilor, alte servicii de rezervare i asisten
turistic ; codul CAEN
9004 – activit i de gestionare a s lilor de spectacole; cod CAEN 9200 – activit i de jocuri
de noroc i pariuri; codurile CAEN 9321 i 9329 – alte activit i recreative i distractive;
codul CAEN 9604 – activit i de între inere corporal .
Identificarea angajatorilor care utilizeaz munca copiilor i a tinerilor.
Diminuarea consecin elor sociale i economice negative care deriv din nerespectarea de
tre angajatorii care au ca obiect de activitate unul sau mai multe din cele expuse anterior, a
prevederilor legale men ionate;
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Cre terea gradului de con tientizare a angajatorilor i a lucr torilor în ceea ce prive te
necesitatea respect rii prevederilor legale în domeniul rela iilor de munc ;
II. Durata Campaniei
Prezenta Campanie se va desf ura în perioada 10 decembrie 2010 – 22 ianuarie
2011 i s-a adresat în principal jude elor cu relief montan, unde activitatea turistic este în
dezvoltare pe durata sezonului de iarn .
Programul Campaniei în luna decembrie s-a desf urat în perioadele 10 – 23
decembrie, respectiv 27 – 30 decembrie.
Au fost verificati un numar de 61 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care
prestau activitate un numar de 385 salariati, din care 231 femei .
Cu ocazia controalelor au fost constatate 472 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003,
Legii nr.130/1999, iar 19 agenti economici au fost sanctionati. S-au aplicat un numar de 23 sanctiuni
contraventionale, din care 7 amenzi in valoare de 21.000 lei.
Astfel, 7 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru
incalcarea art. 276,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 21.000 lei, pentru un numar
de 7 persoane care lucrau fara forme legale.
Deficiente constatate in domeniul relatiilor de munca:
neincheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca;
neinregistrarea in termen a declaratiilor fiscale si a statelor de plata;
neintocmirea regulamentului intern;
nerespectarea repausului saptamanal;
netransmiterea registrului de evidenta al salariatilor in format electronic
3. Actiune de control la unitatile care au ca obiect de activitate comercializarea
articolelor pirotehnice
Urmare dispozitiilor Inspectiei Muncii Bucuresti si avand in vedere ca in luna decembrie s-a
intensificat activitatea cu articole pirotehnice, inspectori de munca din cadrul ITM Neamt au desfasurat
actiuni de control la societatile care au ca obiect de activitate comercializarea acestora.
Aceste controale au avut loc in perioada 22-23.12.2010 si perioada 28-29.12.2010.
Au fost verificati un numar de 8 agenti economici sau puncte de lucru ale acestora.
Cu ocazia controalelor au fost constatate 4 deficiente privind incalcarea legislatiei in domeniul
securitatii si sanatatii in munca.
Nu au fost aplicate sanctiuni contraventionale.
4. Actiune de control la unitatile care isi desfasoara activitatea si in schimbul III
(control de noapte)
In data de 14.12.2010, s-au desfasurat actiuni de control, in timpul noptii, la nivel local,
pentru depistarea persoanelor care presteaza activitate fara forme legale de angajare la agentii
economici cu obiect de activitate baruri.
Actiunile au antrenat un numar de 7 inspectori de munca organizati in 3 echipe.
Au fost controlati un numar de 12 angajatori, iar in urma actiunii de control au fost
identificate 3 persoane care prestau munca fara forme legale, iar pentru incalcarea dispozitiilor legale
au fost aplicate 11 sanctiuni contraventionale din care 3 amenzi si 8 avertismente.
Au fost sanctionati 3 angajatori pentru munca fara forme legale.
5. Intalnire de lucru cu angajatorii din domeniile de activitate: exploatare forestiera,
transporturi, prelucrarea lemnului si mobilier
In data de 30.12.2010 au fost organizate 3 instruiri la care au participat angajatori, persoane
desemnate cu securitatea muncii, servicii externe si alti specialisti care desfasoara activitatea in
domeniile exploatare forestiera, transporturi, prelucrarea lemnului si mobilier.
Aceste intalniri au fost realizate pentru implementarea planului de actiuni al Inspectiei Muncii
privind promovarea realizarii efective a evaluarii riscurilor in IMM-uri prin sesiuni de informare si
constientizare, o continuarea a proiectului PHARE RO 04/IB/SO-01.
Cu acest prilej s-au prezentat :
- HG 1092/2006;
- rezultatele actiunilor desfasurate de ITM Neamt in anul 2010;
- cele mai bune solutii pentru evaluarea riscurilor;
- bune practici in gestionarea riscului chimic;
- alte probleme ridicate de participanti.
6. Informatii legislative:
I. Conform prevederilor art. 298, alin.3 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modific rile i
complet rile ulterioare, la data de 1 ianuarie 2011 se abrog dispozi iile Decretului nr. 92/1976 privind
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carnetul de munc . Prin urmare, începând cu data de 1 ianuarie 2011 eviden a muncii se realizeaz
electronic prin intermediul registrului general de eviden a salaria ilor conform Hot rârii de Guvern nr.
161/2006 cu modific rile i complet rile ulterioare.
Potrivit art. 296, alin. 1 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, vechimea în munc stabilit
pân la data de 31 decembrie 2010 se probeaz cu carnetul de munc . Dup data abrog rii Decretului
nr. 92/1976 vechimea în munc stabilit pân la data de 31 decembrie 2010 se reconstituie, la cererea
persoanei care nu posed carnet de munc , de c tre instan a judec toreasc competent s
solu ioneze conflictele de munc , pe baza înscrisurilor sau a altor probe din care s rezulte existen a
raporturilor de munc .
To i angajatorii care p streaz
i completeaz carnetele de munc ale salaria ilor, indiferent de
forma de organizare i de natura capitalului social, le vor elibera titularilor, în mod e alonat, pân la
data de 30 iunie 2011, pe baz de proces-verbal individual de predare-primire. Pentru eliberarea
carnetelor de munc titularilor, angajatorii, dup ultima înregistrare, vor închide carnetele de munc ,
înscriind în coloana 3 (muta ia intervenit ) men iunea : „se abrog dispozi iile Decretului nr. 92/1976
privind carnetul de munc ”, iar în coloana 4 (anul, luna, ziua): 01.01.2011.
Angajatorii care au avizul inspectoratului teritorial de munc pentru p strarea i completarea
carnetelor de munc ale propriilor salaria i la sediul social, au obliga ia s prezinte la ITM Neam
carnetele de munc
completate cu men iunea mai sus prev zut
în vederea certific rii i
contrasemn rii pentru legalitate a înscrierilor efectuate, conform graficului (program rii) postat pe
site-ul www.itmneamt.ro
II. Prin OUG nr. 123/2010 la data de 01.01.2011 au fost abrogate dispozi iile Legii nr. 130/1999
privind unele m suri de protec ie a persoanelor încadrate în munc , cu excep ia art. 2-16, care se
abrog începând cu data de 01.02.2011.
Prin urmare, angajatorii nu mai au obliga ia legal :
înregistreze (pe suport de hârtie) contractele individuale de munc ale salaria ilor la
inspectoratele teritoriale de munc . Acestea se vor înregistra doar în format electronic în registrul
general de eviden
a salaria ilor i se vor transmite inspectoratelor teritoriale de munc în
conformitate cu prevederile HG nr. 161/2006 cu modific rile i complet rile ulterioare;
pl teasc comisionul de 0,75% respectiv 0,25% din fondul lunar de salarii,
începând cu fondul de salarii aferent lunii ianuarie 2011. Angajatorii au în continuare obliga ia legal
de a achita comisionul restant i accesoriile aferente datorate pân la 31 decembrie 2010;
întocmeasc
i s depun declara ia aferent comisionului datorat, începând cu
fondul de salarii aferent lunii ianuarie 2011;
depun
la inspectoratele teritoriale de munc
actele privind executarea,
modificarea, suspendarea i încetarea contractelor individuale de munc , intervenite dup data de
01.01.2011;
II. Conform prevederilor HG nr. 1193/2010 pentru stabilirea salariului de baz minim brut pe
ar garantat în plat , incepând cu data de 1 ianuarie 2011, salariul de baz minim brut pe ar
garantat în plat se stabile te la 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în
medie pe lun în anul 2011 reprezentând 3,94 lei/or .
Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de baz , potrivit încadr rii, nu poate fi
inferior nivelului salariului de baz minim brut pe ar garantat în plat
Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de munc , de
salarii de baz sub nivelul celui prev zut la art. 1 i 2 din HG nr. 1193/2010, constituie contraven ie i
se sanc ioneaz cu amend de la 1.000 lei la 2.000 lei.

12.01.2011

I.T.M. Neamt
Purtator de cuvant
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