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

Nr.9734/IS/14.06.2016

INFORMATII DE PRESA
In perioada 01.05.2016 - 31.05.2016, activitatea Inspectoratului Teritorial de
Munca Neamt a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de
actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2016”, 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, 21 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial
de Munca Neamt, au efectuat 275 controale, ocazie cu care s-au constatat 351
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 121 sanctiuni contraventionale insumand
140.100 lei .
A. ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA MAI:

A1. ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA
In luna mai au fost realizate 105 vizite de control si evaluare la unitati economice.
Totodata, cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 103 sanctiuni
contraventionale. Valoarea totala a amenzilor aplicate a fost de 40.500 lei.
Analiza situatiei accidentelor de munca.
In luna mai , la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt au fost inregistrate 6
accidente de munca soldate cu incapacitate temporara de munca.
A2. ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA
Control relatii de munca
In luna mai au fost controlati 170 agenti economici. Cu prilejul controalelor au fost
aplicate un numar de 18 sanctiuni contraventionale din care 16 amenzi
contraventionale, insumand 99.600 lei, respectiv 2 avertismente contraventionale,
pentru incalcari ale Legii nr. 53/2003 republicata si H.G. nr.500/2011. De
asemenea, au fost depistati 6 angajatori la care lucrau 8 persoane fara forme
legale de angajare. Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca fara forme legale
de angajare a fost de 80.000 lei.
Au fost depistate deasemeni 57 persoane pentru care angajatorii, au inregistrat
contractele individuale de munca in registrul general de evidenta al salariatilor in
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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 73 de masuri pentru remedierea
neconformitatilor si totodata au fost aplicate 2 sanctiuni contraventionale,
respectiv 2 amenzi in valoare de 600 lei.
B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA MAI.
I. Sedinta de lucru I.T.M. Neamt - Consiliul Consultativ Tripartit
In data de 26.05.2016, 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:
- HOT RÂRE nr. 269 din 13 aprilie 2016 privind modificarea art. 2 din Hot rârea
Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea, Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunz tor func iilor contractuale i a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar pl tit din fonduri publice;
- LEGEA nr. 66 din 19 aprilie 2016 pentru modificarea i completarea Ordonan ei
de urgen a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul i indemniza ia lunar
pentru cre terea copiilor.
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
Inspec iei Muncii conform programului sectorial pentru anul 2016, coordonat de
tre Comisia European .
În luna mai 2016, au fost verificate 4 societ i. Au fost verificate 34 de produse. Nu
s-au constatat neconformit i. Nu au fost aplicate sanc iuni contraven ionale.
III. Campanii / ac iuni privind identificarea i combaterea cazurilor de munc
nedeclarat - Ac iunea nr. 6 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii.
Campania nationala “O zi pe saptamana”
In luna mai 2016, actiunile de control privind identificarea cazurilor de munca
nedeclarata, in cadrul Campaniei Nationale “O zi pe saptamana”, s-au desfasurat in
toate toate domeniile de activitate, in datele de 10,17,24 si 31.
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In data de 24 mai 2016 s-au desfasurat actiuni de control privind identificarea
cazurilor de munca nedeclarata, in domeniul fabricarii , produselor de brutarie si a
produselor fainoase, produselor de patiserie si produselor zaharoase. Actiunile de
control din data de 24 mai 2016, s-au desfasurat atat in timpul zilei, cat si in
timpul noptii.
Campania na ional privind respectarea de c tre transportatorii rutieri a
prevederilor legate referitoare la încheierea i executarea contractelor
individuale de munc , a timpului de munc i de odihna a conduc torilor
auto (lucratori mobili) cod CAEN 4941 - transporturi rutiere de m rfuri, cod
CAEN 4931 - transporturi urbane, suburbane
Campania s-a desfasurat in perioada 23-31.05.2016, avand ca obiective principale:
identificarea angajatorilor care folosesc personal f
forme legale de angajare i
luarea m surilor care se impun pentru respectarea prevederilor legale în domeniul
rela iilor de munc , precum si controlul privind respectarea timpului de munc i
de odihn .

IV. Ac iunea nr. 4 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – Campanie nationala de
combatere a riscurilor de caderi de la inaltime si surpari de maluri pe santierele
fixe si mobile.
In aceasta luna au fost controlati un numar de 11 angajatori, unitati de constructii.
S-au constatat un numar de 7 deficiente pentru care s-au dispus 7 masuri de
remediere. Au fost sanctionati un numar de 7 angajatori, carora li s-au aplicat 7
sanctiuni contraventionale: 6 avertismente si o amenda in valoare totala de 4.000
lei.
Deficiente in domeniul securitatii si sanatatii in munca:
Neasigurarea unei instruiri adecvate in domeniul securitatii si sanatatii in
munca pentru toti lucratorii, consemnata in fisa de instruire individuala;
Neacordarea de catre angajator a echipamentului individual de protectia
muncii;
Neasigurarea, marcarea si intretinerea cailor de acces si circulatie,
marcarea acestor zone;
Lipsa unor echipamente de munca corespunzatoare, prevazute cu sisteme de
protectie colectiva( balustrade solide, platforme, plase de prindere,etc.)
pentru a impiedica caderea de la inaltime;

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

3

INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM
V. Actiunea nr. 11 din Programul Cadru al Inspectiei Muncii – Ac iune de control
privind respectarea prevederilor legale referitoare la expunerea lucratorilor la
agenti chimici la locul de munca .
In aceasta luna s-a desfasurat etapa referitoare la perfectionarea profesionala a
inspectorilor de munca, astfel, un inspector de munca de la I.T.M. Neamt a
participat la un stagiu de perfectionare profesionala, desfasurat la Cluj in perioada
23 – 25. 05.2016.
VI. Actiunea nr. 13 din Programul Cadru al Inspectiei Muncii – Ac iune de verificare
a respectarii prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca in
unitatile cu locuri de munca verzi (recuperare – reciclare deseuri, producere
energie electrica din surse regenerabile).
Obiective generale:
cre terea gradului de con tientizare al angajatorilor i al lucr torilor din
domeniul produc iei energiei electrice verzi, colectarea, tratarea i
recuperarea materialelor din de euri, în ceea ce prive te necesitatea
respect rii prevederilor legale referitoare la securitatea i s
tatea în
munc , pentru promovarea st rii de bine la locurile de munc verzi, cu
consecin e benefice în plan social i profesional, cât i al mediului.
încurajarea unei abord ri participative prin implicarea angaja ilor i
angajatorilor în diminuarea consecin elor sociale i economice, a impactului
negativ asupra mediului care deriv din nerespectarea prevederilor legale,
aplicabile în domeniile mai sus amintite.
promovarea bunelor practici în aceste sectoare de activitate verzi.
In aceasta luna s-a desfasurat etapa referitoare la informarea partenerilor sociali
care desfasoara activitati verzi, privind modul de derulare a actiunii si tematica
abordata.
La intalnirea care a avut loc la sediul I.T.M. Neamt la data de 26.05.2016 au fost
reprezentanti un numar de 7 angajatori care desfasoara activitati in domeniul
(recuperare – reciclare deseuri, producere energie electrica din surse
regenerabile).
VII. Actiunea nr.14 din Programul Cadru al Inspectiei Muncii - Ac iune de verificare a
respect rii prevederilor legale în domeniul securit ii i s
ii în munc în
unit ile de producere i distribu ie energie electric .
Obiective generale:
cre terea gradului de con tientizare al angajatorilor i al lucr torilor din
domeniul produc iei, transportului si distribu iei energiei electrice în ceea
ce prive te necesitatea respect rii prevederilor legale referitoare la
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securitatea i s
tatea în munc , pentru promovarea st rii de bine la locul
de munc , cu consecin e benefice în plan social i profesional;
încurajarea unei abord ri participative prin implicarea angaja ilor i
angajatorilor în diminuarea consecin elor sociale i economice negative care
deriv
din nerespectarea prevederilor legale,aplicabile în domeniul
produc iei, transportului si distribu iei energiei electrice;
promovarea bunelor practici în acest sector de activitate.
Campania de control se va desf ura în 2 etape:
prima etap se va desf ura în lunile aprilie-mai,constând în informarea
partenerilor sociali din jude cu activitate în domeniul produc iei,
transportului i distribu iei energiei electrice privind modul de derulare a
ac iunii i tematica abordat .
a doua etapa const în verificarea prin ac iuni de control la angajatori a
modului de implementare a prevederilor legale care au f cut obiectul
ac iunii, în perioada iunie - noiembrie 2015.
In data de 21.04.2016, a avut loc o intalnire la sediul I.T.M. Neamt, la care au
participat 24 angajatori care desfasoara activitati in domeniul produc iei,
transportului si distribu iei energiei electrice.
VIII. Actiunea nr. 17 din Programul Cadru al Inspectiei Muncii – Ac iune de
monitorizare privind riscurile existente la locurile de munca din microintreprinderi
(1 – 9 lucratori).
In aceasta luna s-au desfasurat primele etape ale actiunii, respectiv, alegerea
microintreprinderilor care urmeaza sa fie cuprinse in actiunea de monitorizare (180
de microintreprinderi) si transmiterea chestionarelor pe care acestea urmeaza sa le
completeze si sa le transmita I.T.M. Neamt pentru analiza in vederea derularii
celorlalte etape. Actiunea continua in lunile urmatoare.
IX. Actiune de control privind respectarea cerintelor legale de securitate si
sanatate in munca la transportul rutier de marfuri si persoane.
Au fost verificati in trafic impreuna cu inspectori din cadrul ISCTR un numar de 7
operatori de transport, dintre care 5 efectuau transport de persoane si 2 de marfa.
Au fost constatate un numar de 12 nereguli privind securitatea si sanatatea in
munca, pentru care toti cei verificati au fost sanctionati contraventional: 3 cu
amenda iar 4 cu avertisment. Valoarea amenzilor aplicate a fost de 9.000 lei.
Deficiente in domeniul securitatii si sanatatii in munca:
Angajatorul nu a delimitat, îngr dit si semnalizat zonele periculoase,
exemplu: zona canalelor de vizitare si revizie a autovehiculelor;
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angajatorul nu a stabilit zonele care necesita semnalizare de securitate
si/sau s
tate la locul de munca, respectiv stabilirea tipului de
semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor HG nr. 971/2006;
Angajatorul nu face dovada efectu rii unei supravegheri medicale adecvate,
la angajare si periodic pentru to i lucr torii;
Angajatorul nu a luat masurile necesare pentru acordarea primului ajutor,
respectiv: nu a asigurat instruirea/formarea lucratorilor desemnati in
vederea dobandirii unor capacitati necesare acordarii primului ajutor in
cazul producerii unui eveniment.
X. Actiunea nr. 19 din Programul Cadru al Inspectiei Muncii – Actiune de instruire a
inspectorilor de munca cu atributii in domeniul supravegherii pietei din
inspectoratele teritoriale de munca cu privire la prevederile noilor acte normative
specifice si la utilizarea sistemului informatic de schimb de informatii gestionat de
Comisia Europeana.
Sesiunea de instruire a inspectorilor de munca s-a desfasurat in perioada 31.05.01.06.2016, la Durau. La acesta actiune au participat inspectori de munca cu
atributii de supraveghere a pietei, din cadrul inspectoratelor teritoriale de munca
din judetele Bacau, Botosani, Brasov, Covasna, Harghita, Iasi, Neamt, Suceava,
Vaslui si Vrancea.
Actiunea a avut ca obiectiv instruirea inspectorilor de munca ce au atributii de
supraveghere a pietei, pentru :
-cunoasterea noilor prevederi legale care au intrat sau urmeaza sa intre in vigoare
in domeniul supravegherii pietei produselor din domeniul de competenta al
institutiei;
-posibilitatea utilizarii sistemului informatic de schimb de informatii gestionat de
Comisia Europeana;
-utilizarea aplicatiei informatice proprii a Inspectiei Muncii („Columbo”) in vederea
inregistrarii datelor si informatiilor specifice domeniului supravegherii pietei.
Ioan Popescu
Inspector ef
Inspectoratul Teritorial de Munca Neam
Nicolae Harlea
Consilier juridic - purtator de cuvant
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