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Informatii de presa
In perioada 01.05.2012 - 31.05.2012 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 358 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 778 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 172 de sanctiuni
contraventionale insumand 338.500 lei RON.
A. ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA MAI :
A1.

ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

In luna mai 2012 au fost realizate 119 vizite de control si evaluare la unitati economice.
Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 147 sanctiuni contraventionale in
valoare totala de 28.500 lei.
Analiza situatiei accidentelor de munca
In luna mai, la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt au fost inregistrate 4 accidente de
munca soldate cu incapacitate temporara de munca si 1 accident cu urmari de invaliditate la
incheierea incapacitatiii temporare de munca.
A2.

ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA
Control relatii de munca

In luna mai au fost controlati un numar de 239 agenti economici. Cu prilejul controalelor au
fost aplicate un numar de 25 sanctiuni contraventionale din care 18 amenzi contraventionale,
insumand 310.000 lei pentru incalcari ale Legii nr. 53/2003 republicata si Legii 108/1999
republicata si 7 avertismente contraventionale.
De asemenea au fost depistati 20 angajatori la care lucrau 48 persoane fara forme legale.
Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca fara forme legale a fost de 300.000 lei,
In cazul a 3 angajatori, au fost identificate un numar de 18 persoane (cate 6 persoane) care
prestau activitate fara forme legale de angajare, drept pentru care s-a inaintat catre organele de
cercetare penala documentatia necesara pentru a se stabili daca sunt intrunite elementele
constitutive ale infractiunii prevazute de art.264, alin.3 din Legea nr.52/2003 republicata.
B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA MAI
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1) Derularea Planului comun de actiune privind reducerea incidentei muncii nedeclarate
In luna mai, au continuat desfasurarea actiunilor de control conform Planului comun de
actiune privind reducerea incidentei muncii nedeclarate, in colaborare cu Inspectoratul
General al Politiei Romane, Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane si Garda Financiara.
Au fost verificati un numar de 239 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora.
Cu ocazia controalelor au fost constatate 631 deficiente si au fost dispuse 631 masuri, iar 25
angajatori au fost sanctionati.
S-au aplicat 25 sanctiuni contraventionale in cuantum de 310.000 lei, din care 17 pentru
munca fara forme legale si 8 sanctiuni pentru incalcarea altor prevederi legale in domeniul RM.
Astfel, 20 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru
incalcarea art. 260,alin.1, lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 300.000 lei, pentru un
numar de 48 persoane care lucrau fara forme legale.
In cadrul planului comun privind reducerea incidentei muncii nedeclarate s-au desfasurat
urmatoarele campanii :
a) Campania nationala privind identificarea cazurilor de munc la negru
„O ZI PE
PT MÂN ”
- in fiecare zi de miercuri, respectiv in datele 10, 17,24 si 31 mai 2012.
Au fost verificati un numar de 68 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora. In
urma verificarilor au fost constatate 148 deficiente RM si au fost dispuse 148 masuri. Au fost
aplicate 3 sanctiuni contraventionale in cuantum de 30.000 lei.
Astfel, 2 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru
incalcarea art. 260,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 20.000 lei.
Deficiente constatate in domeniul relatiilor de munca:
neincheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca;
neintocmirea pontajelor;
neintocmirea regulamentului intern;
nerespectarea repausului saptamanal;
neintocmirea dosarelor personale pentru salariati;
netransmiterea in termenul legal a contractelor individuale de munca in registrul electronic de
evidenta a salariatilor in format electronic;
regulamentul intern nu este adus la cunostinta salariatilor.
b) Campania Na ional privind identificarea i combaterea cazurilor de munc nedeclarat
precum i verificarea modului în care se respect prevederile legale de securitate i
tate în munc in domeniul constructiilor 14 - 16 mai 2012
Rezultatele campaniei
Din punct de vedere al relatiilor de munca:
Au fost verificati un numar de 55 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora. Cu
ocazia controalelor au fost constatate 105 deficiente RM si au fost dispuse 105 masuri. S-au aplicat
9 sanctiuni contraventionale in valoare de 210.000 lei.
Un numar de 10 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru
incalcarea art. 260,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenda in valoare de 200.000 lei, pentru un
numar de 20 persoane care lucrau fara forme legale.
Deficiente constatate in domeniul relatiilor de munca:
primirea la munca a persoanelor fara a avea incheiate contracte individuale de munca in
forma scrisa;
netransmiterea elementelor referitoare la data angajarii si a incetarii raporturilor de munca ;
dosare personale incomplete;
neindeplinirea masurilor dispuse de inspectorii de munca.
Din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca:
Au fost verificati un numar de 20 agenti economici sau puncte de lucru ale acestora. Cu
ocazia controalelor au fost constatate 25 deficiente SSM si au fost dispuse 25 masuri. S-au aplicat
25 de sanctiuni in valoare totala de 16.000 lei .
Deficiente constatate in domeniul securitatii si sanatatii in munca:
Nu au fost desemnati lucratorii care aplica masuri de prim ajutor;
Nu a fost stabilit necesarul de EIP;
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Cai de acces cu obstacole;
Lipsa instructiuni proprii;
Semnalizare necorespunzatoare;
Nu se asigura supravegherea starii de sanatate a lucratorilor firmei de medic de medicina
muncii.
c) Campania Na ional privind identificarea i combaterea cazurilor de munc nedeclarat
precum i verificarea modului în care angajatorii respect prevederile legale de securitate
i s
tate în munc pentru lucratorii din cadrul unitatilor care au ca obiect de activitate:
fabricarea produselor textile, pielarie si incaltaminte 22-23 mai 2012
Rezultatele campaniei
Din punct de vedere al relatiilor de munca:
Au fost verificati un numar de 36 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora. Cu
ocazia controalelor au fost constatate 69 deficiente RM si au fost dispuse 69 masuri. S-au aplicat 3
sanctiuni contraventionale in valoare de 30.000 lei.
Astfel, 2 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru
incalcarea art. 260,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenda in valoare de 30.000 lei, pentru un
numar de 3 persoane care lucrau fara forme legale.
Deficiente constatate in domeniul relatiilor de munca:
primirea la munca a persoanelor fara a avea incheiate contracte individuale de munca;
transmiterea cu intarziere a registrului general de evidenta a salariatilor;
necompletarea dosarelor personale cu toate actele necesare angajarii.
Din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca:
Au fost verificati un numar de 26 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora.
Cu ocazia controalelor au fost constatate 30 deficiente SSM si au fost dispuse 30 masuri.
S-au aplicat 30 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de 4.000 lei.
Deficiente constatate in domeniul securitatii si sanatatii in munca:
nu a fost respectata periodicitatea controlului medical pentru toti lucratorii;
nu au fost luate masuri pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate pentru toate
locurile de munca;
lipsa aparatorilor de protectie a elementelor aflate in miscare la masinile de tricotat;
nu a fost actualizat programul de revizii si reparatii pentru utilajele din sectoarele de
productie (atelier tricotat).
2) Campanie nationala privind verificarea respectarii prevederilor de securitate si sanatate
in munca in societatile care desfasoara activitati de intretinere si reparare ale
autovehiculelor - Actiunea nr. 4 din PROGRAMUL PROPRIU DE ACTIUNI AL
INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCA NEAMT PENTRU ANUL 2012
Durata campaniei
Campania se va derula pe parcursul trimestrul II al anului 2012.
Cu acesta ocazie, au fost verificati un numar de 22 de agenti economici sau puncte de lucru
ale acestora.
Cu ocazia controalelor au fost constatate 27 deficiente SSM si au fost dispuse 27 masuri.
S-au aplicat 27 de sanctiuni contraventionale din care 2 amenzi in cuantum de 4.000 lei.
Deficiente constatate in domeniul securitatii si sanatatii in munca:
lipsa semnalizarii de securitate si sanatate la locul de munca ;
instruire insuficienta in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
utilizare de echipamente de munca care prezinta pericol de accidentare pentru lucratori;
lipsa buletinelor de verificare a instalatiei de impamantare;
neefectuarea examenului medical periodic .
3) In luna mai 2012, inspectorii de munca, au participat la sedintele comitetelor de
securitate si sanatate in munca, organizate de 2 angajatori, 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.
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4) In luna mai 2012, s-au organizat intalniri cu un numar de 5 angajatori, ocazie cu care a
fost prezentata inca o data Strategia nationala privind reducerea incidentei muncii
nedeclarate pentru perioada 2010-2012 si Planul National de actiune pentru
implementarea acesteia, ambele aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 1024/2010.
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.

13.06.2012

I.T.M. Neamt
Purtator de cuvant
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