Ministerul Muncii, Familiei, Protec iei Sociale si Persoanelor Varstnice
INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM
Str. dr. Gh. Iacomi nr. 8, cod po tal 610150, Piatra Neam , jud. Neam
Tel.: (0233) 215.589 Fax: (0233) 219.608
www.itmneamt.ro

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Na ional de Supraveghere a Prelucr rii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 3769

Aprobat,
Inspector sef
Jur. Popescu Ioan

Informatii de presa

In perioada 01.01.2013 - 31.01.2013, 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 320 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 560 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 143 de sanctiuni
contraventionale insumand 125.000 lei RON.
A. ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA IANUARIE :
A1. ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

In luna ianuarie 2013 au fost realizate 103 vizite de control si evaluare la unitati economice.
Totodata, cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 132 sanctiuni contraventionale.
Valoarea totala a amenzilor aplicate este de 5.000 lei.
2. Analiza situatiei accidentelor de munca
In luna ianuarie, 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 ianuarie au fost controlati un numar de 217 agenti economici. Cu prilejul controalelor
au fost aplicate un numar de 11 sanctiuni contraventionale din care 9 amenzi contraventionale,
insumand 120.000 lei, pentru incalcari ale Legii nr. 53/2003 republicata si 2 avertismente
contraventionale.
De asemenea au fost depistati 9 angajatori la care lucrau 12 persoane fara forme legale.
Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca fara forme legale a fost de 120.000 lei.
B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA IANUARIE
Sedinta de lucru ITM Neamt Consiliul Consultativ Tripartit
In data de 24.01.2013, ora 900, s-a intrunit Consiliul Consultativ Tripartit la nivelul
Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt.
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La sedinta au participat membrii desemnati din partea organizatiilor sindicale si patronale cat
si din partea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt.
Componenta Consiliului Consultativ Tripartit a fost in urmatoarea formula :
o Confederatia Nationala Sindicala “ Cartel Alfa”;
o Confederatia Nationala a Sindicatelor Libere din Romania – C.N.S.L.R.- Fratia;
o Confederatia Sindicatelor Democratice din Romania C.S.D.R.;
o Blocul National Sindical ;
o Consiliul National al Patronatului Roman Co.N.P.R.;
o Confederatia Patronala din Industria Romaniei C.O.N.P.I.R.O.M. ;
o Uniunea Generala a Industriasilor din Romania – U.G.I.R. ;
o Uniunea Generala a Industriasilor din Romania – 1903 - U.G.I.R.1903 ;
o Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania –
C.N.I.P.M.M.R.;
o Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt;
In cadrul acestei intalniri, s-au dezbatut aspecte din “Programul de Guvernare 2013-2016” ,
cu referire in special la atributiile I.T.M. Neamt, probleme legate de securitatea si sanatatea in
munca, dialogul social, cat si modificarile legislative aparute, respectiv publicarea in M.O.
nr.52/23.01.2013 a H.G. nr. 23 din 22 ianuarie 2013, pentru stabilirea salariului de baz minim brut
pe ar garantat în plat .
4)
In luna ianuarie 2012, inspectorii
de munca, au participat la sedintele
comitetelor de securitate si sanatate in munca, organizate de 1 angajator (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.
5) In luna ianuarie 2012, ca o alternativa la activitatea de control, s-au organizat
intalniri cu un numar de 25 angajatori, ocazie cu care au fost prezentate, inca o data,
Strategia nationala privind reducerea incidentei muncii nedeclarate si Planul National de
actiune pentru implementarea acesteia.
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.
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