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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

INFORMATII DE PRESA

In perioada 01.05.2017 - 31.05.2017, activitatea Inspectoratului Teritorial de
Munca Neamt a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de
actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2017”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii
nr.108/1999 republicata, a Legii nr.319/2006 modificata si completata si a Legii
nr.53/2003 modificata si completata.

In aceasta perioada, 21 de inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial
de Munca Neamt, au efectuat 372 controale, ocazie cu care s-au constatat 426
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 199 sanctiuni contraventionale insumand
359.500 lei .

A. ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA  MAI:

A1.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

In luna mai, au fost realizate 156 vizite de control si evaluare la unitati economice.
Totodata, cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 169 sanctiuni
contraventionale. Valoarea totala a amenzilor aplicate a fost de 41.500 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.

A2.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

Control relatii de munca

In luna mai, au fost controlati 216 agenti economici. Cu prilejul controalelor au
fost aplicate un numar de 30 sanctiuni contraventionale din care 22 amenzi
contraventionale, insumand 318.000 lei, respectiv 8 avertismente
contraventionale, pentru incalcari ale Legii nr. 53/2003 modificata si completata si
H.G. nr.500/2011. De asemenea, au fost depistati 21 angajatori la care lucrau 38
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persoane fara forme legale de angajare. Cuantumul amenzilor aplicate pentru
munca fara forme legale de angajare a fost de 380.000 lei.

In cazul unui angajator s-au înaintat c tre organele de cercetare penal ,
documentele necesare în  vederea constat rii infrac iunii de primire la munca fara
intocmirea formelor legale a unui numar mai mare de 5 persoane, iar in cazul altui
angajator s-au înaintat c tre organele de cercetare penal , documentele necesare
în vederea constat rii infrac iunii privind nerespectarea regimului de munca al
minorilor.

Au fost depistate 78 persoane pentru care angajatorii, au inregistrat contractele
individuale de munca in registrul general de evidenta al salariatilor in 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 75 de masuri pentru remedierea
neconformitatilor. Au fost aplicate 4 sanctiuni contraventionale, respectiv
avertismente contraventionale.

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA  MAI:

I. Sedinta de lucru I.T.M. Neamt - Consiliul Consultativ Tripartit

In data de 23.05.2017, ora 1100, 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:

- LEGEA nr. 105 din 18 mai 2017 pentru modificarea i completarea Legii nr.
52/2011 privind exercitarea unor activit i cu caracter ocazional desf urate de
zilieri;

- HG nr. 333 din 18 mai 2017 privind stabilirea zilei de 2 iunie 2017 ca zi liber ;

II. Actiunea nr. 5 din Programul Cadru al Inspectiei Muncii – Campanie nationala de
supravegherea pietei produselor industriale in domeniul de competenta al
Inspectiei Muncii conform programului sectorial pentru anul 2017, coordonat de
catre Comisia Europeana

In luna mai 2017, au fost verificate 4 societati. Au fost verificate 31 de produse. Nu
s-au constatat neconformitati. Nu au fost aplicate sanctiuni contraventionale.
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III. Ac iunea nr. 4 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – Valente Culturale ale
securitatii si sanatatii in munca

In perioada 26.05.-28.05.2017, câ tigatorii concursului judetean „ tiu  i  aplic  -
Securitatea i s tatea în munc  se dobânde te de pe b ncile colii" au
participat, la concursul national care s-a  desfasurat la Colegiul Tehnic „Gheorghe
Asachi"  la i. La concurs au participat un numar de 6 elevi, organizati in 3 echipe,
cate una la fiecare sectiune, indrumati de un profesor. Fiecare din cele 3 echipe
s-a clasat pe locul 5, la  sectiunea la care au participat.

IV. Ac iunea nr. 5 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – Campania Na ional
privind identificarea cazurilor de munc  nedeclarat i verificarea modului de
respectare a cerin elor minime de securitate i s tate n munc  la angajatorii
care i i desf oar  activitatea n domeniul construc iilor.

În domeniul securit ii i s ii n  munc ,  au  fost  verifica i  un  num r  de  58
angajatori care desf urau activit i de construc ii, constatându-se 59 de
neconformit i, dispunându-se tot atâtea m suri de remediere. Au fost aplicate un
num r de 59 sanc iuni contraven ionale, din care 6 amenzi n valoare de 17.500 lei.

In domeniul rela iilor de munc  au fost verifica i aceea i angajatori care
desf urau activit i n construc ii, constatându-se 58 de neconformit i,
dispunându-se tot atâtea m suri de remediere. Au fost aplicate un num r de 13
sanc iuni contraven ionale, din care 12 amenzi n valoare de 220.000 lei, pentru un
num r de 22 persoane care prestau activitate f  forme legale de angajare.

In domeniul securitatii si sanatatii in munca au fost constatate, urmatoarele
deficiente:

Neacordarea de catre angajatori  a echipamentului individual de protectie;

Neasigurararea masurilor de prim ajutor in caz de accident;

Lipsa efectuarii examenelor medicale la angajare si periodic;

Utilizarea necorespunzatoare a scarilor pe santiere in ceea ce priveste
stabilitatea si prinderea sigura a lucratorilor in timpul accesului pe scara;

Utilizarea de echipamente de munca necorespunzatoare, care nu sunt
prevazute cu sisteme de protectie colectiva, cum sunt balustradele solide
(suficient de inalte si avand cel putin o bordura, o mana curenta si protectie
intermediara), platforme sau plase de prindere, suficient de solide pentru a
impiedica/opri caderile de la inaltime si care sa nu fie intrerupte decat in
punctele de acces ale unei schele sau ale unei scari;

Lipsa marcajelor si a intretinerii cailor de acces la locurile de munca.
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In domeniul relatiilor de munca au fost constatate, urmatoarele deficiente:

Neincheierea contractelor individuale de munca in forma scrisa;

Netransmiterea elementelor prevazute in H.G nr. 500/2011 privind registrul
general de evidenta al salariatilor in format electronic, cel tarziu in ziua
lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariat;

Completarea registrului general de evidenta al salariatilor in format electronic
cu date eronate;

Lipsa dovezii privind comunicarea atributiilor prevazute in fisa postului catre
salariatii indreptatiti si a dovezii referitoare la informarea salariatilor cu privire
la criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatilor;

Necompletarea dosarului de personal al salariatilor cu documentele prevazute
de art.8,alin.2 din HG nr.500/2011 modificata si completata;

Neplata sau plata cu intarziere a drepturilor salariale.

V. Ac iunea nr. 14 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – actiune de
con tientizare i control cu privire la utilizarea corect  a produselor cu con inut de
silice cristalin

Obiective generale sunt:

cre terea gradului de con tientizare al angajatorilor i al lucr torilor din
unit ti în ceea ce prive te necesitatea respect rii prevederilor legale
referitoare la securitatea i s tatea în munc  pentru prevenirea
îmboln virilor profesionale generate de expunerea lucr torilor la silice
cristalin , cu consecin e benefice în plan social i profesional;

monitorizarea punerii in aplicare a prevederilor legale europene privind
asigurarea securit ii i s ii lucr torilor expu i la silice cristalin  -
Directiva-cadru 89/391/CEE privind siguran a i s tatea în munc  (SSM) i
Directiva 98/24/CE privind protec ia s ii i securit ii lucr torilor
împotriva riscurilor legate de prezen a agen ilor chimici la locul de munc .

Campania de control se va desf ura în trei etape:

prima etap  s-a desf surat în luna mai 2017( 23.05.2017) si a constat în
informarea a 20 de angajatori reprezentati de: manageri sau lucratori cu
responsabilitati in domeniul securitatii si sanatatii in munca (lucratori
desemnati si/sau reprezentanti ai serviciilor externe de prevenire si protectie),
ce au domeniile de activitate 23 - Fabricarea altor produse din minerale
nemetalice;
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a doua etapa const  în actiuni de control la angajatori si se va desf sura în
perioada iunie-iulie 2017;

a treia etapa const  în actiuni de control la angajatori pentru verificarea
modului de realizare a m surilor dispuse prin procesele verbale de control.
Aceast  etap  se va desf sura în luna octombrie 2017.

VI. Ac iunea nr. 16 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – Inspec ii privind
verificarea m surilor stabilite prin procesele verbale de cercetare a evenimentelor

Obiectivul general este:

cre terea gradului de con tientizare al angajatorilor i al lucr torilor din unit ti
în ceea ce prive te necesitatea respect rii prevederilor legale referitoare la
securitatea i s tatea în munc  pentru eliminarea / diminuarea accidentelor
de munc  si promovarea st rii de bine la locul de munc , cu consecin e benefice
în plan social i profesional.

Obiectivele specifice sunt:

încurajarea unei abord ri participative prin implicarea angajatilor si
angajatorilor în diminuarea consecin elor sociale i economice negative care
deriv  din producerea unor accidente de munc ;

promovarea bunelor practici privind eliminarea / diminuarea fenomenului
accidentogen.

Campania de control privind verificarea m surilor stabilite prin procesele verbale
de cercetare a evenimentelor se desf oara în 2 etape:

prima etap  s-a desf urat în lunile aprilie-mai 2017, i a constat în informarea
partenerilor sociali din unit ile ce au înregistrat accidente de munc  în ultimii
cinci ani despre 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 realizare a m surilor dispuse prin procesele verbale întocmite cu
ocazia cercet rii evenimentelor. Aceast  etap  se va desf ura în perioada iunie
- noiembrie 2017.

Astfel in data de 12.05.2017, la sediul inspectoratului a avut loc o sedinta de
constientizare a angajatorilor care au înregistrat accidente de munc  în ultimii
cinci ani. La aceasta intalnire au fost prezenti 33 angajatori, reprezentati de:
manageri sau lucratori cu responsabilitati in domeniul securitatii si sanatatii in
munca (lucratori desemnati si/sau reprezentanti ai serviciilor externe de prevenire
si protectie).
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VII. In perioada 17-19 mai 2017,  la Iasi  s-a desfasurat a treia Conferin
Interna ional  pentru Securitate i S tate în Munc    „MUNCA DURABIL I
ÎMB TRÂNIREA S TOAS  PE PARCURSUL VIE II PROFESIONALE”

Universitatea Tehnic  «Gheorghe Asachi» din Ia i, prin Facultatea de tiin a i
Ingineria Materialelor, Departamentul de Ingineria Materialelor i Securitate
Industrial , împreun  cu Inspec ia Muncii Bucure ti, Inspectoratul Teritorial de
Munc  Ia i, Institutul Na ional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protec ia Muncii
„Alexandru Darabont” Bucure ti, Institutul Na ional de Cercetare – Dezvoltare
pentru Securitate Minier i Protec ie Antiexploziv  Petro ani, Agen ia European
Pentru Securitate i S tate în Munc  – Punctul Focal România i Asocia ia
Evaluatorilor i Speciali tilor în Securitate i S tate în Munc  Ia i a organizat, a
treia Conferin  Interna ional  pentru Securitate i S tate în Munc .

Sloganul care a guvernat aceasta conferinta a fost „MUNCA DURABIL I
ÎMB TRÂNIREA S TOAS  PE PARCURSUL VIE II PROFESIONALE”.

Sec iunile conferin ei au fost:

Mediul de munc  s tos – condi ie esen ial  pentru lucr torii de toate
vârstele;

Cre terea nivelului de securitate a lucr torilor i progresul tehnic;

Integrarea activit ilor de securitate i s tate în munc , protec ia
mediului i situa ii de urgen  la nivelul angajatorilor.

In cadrul conferintei, conducerea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt a
prezentat lucrarea „Necesitatea elaborarii si implementarii unei noi strategii
nationale privind securitatea si sanatatea in munca”.

Ioan Popescu

Inspector ef

Inspectoratul Teritorial de Munca Neam

Nicolae Harlea  - Consilier juridic - purtator de cuvant

mailto:itmneamt:@itmneamt.ro
http://www.itmneamt.ro/

