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

INFORMA II DE PRES
În perioada 01-31.08.2018, activitatea Inspectoratului Teritorial de Munc Neam a
avut ca obiectiv principal realizarea ac iunilor din Programul de ac iuni al Inspec iei
Muncii pe anul 2018, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr. 108/1999, republicat ,
Legii nr. 319/2006, modificat
i completat
i Legii nr. 53/2003, modificat
i
completat .
A. ACTIVITATEA DESF

URAT ÎN LUNA AUGUST:

În aceast perioad , s-au efectuat 161 controale, ocazie cu care s-au constatat 203
deficien e în domeniul rela iilor de munc i al securit ii i s
ii în munc i s-au
dispus tot atâtea m suri pentru remedierea deficien elor constatate, aplicându-se
118 sanc iuni contraven ionale în cuantum de 256.000 lei.
A1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL S

II I SECURIT

II ÎN MUNC ( SSM)

6 inspectori de munc din cadrul compartimentului SSM au realizat 87 vizite de
control i evaluare la unit i economice i au aplicat în total 93 de sanc iuni
contraven ionale, din care 7 amenzi în cuantum de 31.000 lei i 86 de avertismente
contraven ionale.
Analiza situa iei accidentelor de munc :
La Inspectoratul Teritorial de Munc Neam au fost comunicate 7 evenimente de
munc cu incapacitate temporar de munc (c dere la acela i nivel/de la mic
în ime, utilizarea necorespunz toare a echipamentelor de munc ).
A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELA IILOR DE MUNC ( RM)
6 inspectori de munc din cadrul compartimentului RM au controlat 74 de agen i
economici. Cu prilejul controalelor, au fost aplicate 21 sanc iuni contraven ionale,
din care 6 amenzi în cuantum de 225.000 lei i 15 avertismente, pentru înc lc ri ale
Legii nr. 53/2003, modificat i completat .
La 4 angajatori, au fost depistate 11 persoane pentru care angajatorii nu au încheiat
forme legale de angajare.
Au fost dispuse 4 m suri i s-au aplicat 4 sanc iuni contraven ionale din care 4 amenzi
în valoare de 220.000 lei.
Cu prilejul controalelor întreprinse în cursul lunii august 2018, pentru nerespectarea
prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de eviden a salaria ilor au
fost dispuse 24 de m suri i aplicata o amend în cuantum de 5.000 lei, în sensul
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respect rii dispozi iilor legale referitoare la înregistrarea elementelor prev zute la
art. 3, alin. 2, lit. a - i din H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de eviden a
salaria ilor, cel târziu în ziua anterioar începerii activit ii, complet rii dosarului
personal al fiec rui salariat cu cel pu in actele necesare angaj rii i a respect rii
prevederilor legale referitoare la obliga ia de a elibera salariatului sau unui fost
salariat, la cerere, în termenul legal de maxim 15 zile, o adeverin care s ateste
activitatea desf urat de acesta, durata activit ii, salariul, vechimea în munc i în
specialitate, conform dispozi iilor art.7, alin. 6 din actul normativ mai sus men ionat.
B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA AUGUST:
I. edin a de lucru I.T.M. Neam - Consiliul Consultativ Tripartit
În data de 21.08.2018, ora 1100, la sediul Inspectoratului Teritorial de Munc Neam sa întrunit Consiliul Consultativ Tripartit la nivelul Inspectoratului Teritorial de Munc
Neam . La sedin au participat atât membrii desemna i ai organiza iilor sindicale i
patronale, cât i reprezentan ii Inspectoratului Teritorial de Munc Neam .
Participan ii au fost informa i cu privire la apari ia unor acte normative care prezint
interes i anume:
Legea nr. 189 din 18 iulie 2018 privind integrarea în munc , în cadrul
institu iilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantaja i;
Legea nr. 198 din 20 iulie 2018 pentru modificarea i completarea unor acte
normative în domeniul asigur rii pentru accidente de munc ;
Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind m suri de punere în aplicare a
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European
i al Consiliului din 27
aprilie 2016 privind protec ia persoanelor fizice în ceea ce prive te prelucrarea
datelor cu caracter personal i privind libera circula ie a acestor date i de abrogare
a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protec ia datelor);
Legea nr. 203 din 20 iulie 2018 privind m suri de eficientizare a achit rii
amenzilor contraven ionale, emitent: PARLAMENTUL ROMÂNIEI,publicat în: MO nr.
647 din 25 iulie 2018,data intrarii in vigoare : 24 august 2018;
III. Ac iunea nr. 7 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – Campanie na ional de
supravegherea pie ei produselor industriale în domeniul de competen al Inspec iei
Muncii conform programului sectorial pentru anul 2018, coordonat de c tre Comisia
European
În perioada de raportare au fost verificate 4 societ i si au fost verificate un num r
de 32 produse.
Nu s-au constatat neconformit i.
Nu au fost aplicate sanc iuni contraven ionale.
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IV. Ac iunea nr. 19 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – Ac iune de informare
privind bune practici în vederea elabor rii de instruc iuni proprii pentru completarea
i/sau aplicarea reglement rilor de securitate i s
tate în munc .
În data de 23 august 2018, în sala de sedin e a Inspectoratului Teritorial de Munc
Neam , a fost organizat conform metodologiei transmis de Inspec ia Muncii, o
edin de informare i con tientizare a angajatorilor în cadrul ac iunii nr. 19 din
Programul Cadru al Inspec iei Muncii. În cadrul acestei ac iuni, a fost prezentat i
diseminat Fi a Orientativ privind instruc iunile proprii de securitate i s
tate în
munc . La aceast întâlnire au participat un num r de 15 reprezentan i ai unit ilor.
Men ion m c Fi a Orientativ
Neam .

a fost publicat

i pe pagina de internet a ITM

ASIGURAREA TRANSPAREN EI VENITURILOR SALARIALE
Potrivit art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului pl tit
din fonduri publice toate autorit ile i institu iile publice enumerate la art. 2 alin.
(1) si (3) vor publica la sediul propriu i pe pagina proprie de internet, în datele de 31
martie si 30 septembrie ale fiecarui an, i vor men ine publicat o lista a tuturor
func iilor din autorit ile sau institu iile publice respective ce intr în categoria
personalului pl tit din fonduri publice.
Lista trebuie s cuprind urm toarele elemente:
> salariul de baz , solda func iei de baz /salariul func iei de baz , indemniza ia
de încadrare sau indemniza ia lunar , dup caz;
> tipul, baza de calcul, cota procentual , valoarea brut a sporurilor,
compensa iilor, adaosurilor, primelor i premiilor eligibile pentru fiecare
func ie, precum i baza legal a acord rii acestora;
> valoarea anual a voucherelor de vacan care urmeaz s fie acordate pentru
o perioad lucrat de un an, precum i baza legal a acord rii acestora;
> valoarea anual a indemniza iei de hran care urmeaz s fie acordat pentru
o perioad lucrat de un an, precum i baza legal a acord rii acesteia;
> orice alte drepturi în bani i/sau în natur , dac este cazul, precum i baza
legal a acord rii acestora;
> orice informa ii cu privire la posibile limit ri ale venitului salarial, precum i
baza legala a acestora."
Verificarea respect rii acestei obliga ii intr în competen a Inspec iei Muncii.
Nerespectarea prevederilor legale men ionate anterior atrage r spunderea
contraven ional a conduc torului autorit ii sau institu iei publice în cauza i se
sanc ioneaz cu amend între 5.000 lei i 10.000 lei."
Inspector ef
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