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Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 3769

INFORMATII DE PRESA
In perioada 01.08.2016 - 31.08.2016, 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 modificata si completata.

In aceasta perioada, 16 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial
de Munca Neamt, au efectuat 225 controale, ocazie cu care s-au constatat 352
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 135 sanctiuni contraventionale insumand
328.300 lei .
A. ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA AUGUST:

A1. ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA
In luna august au fost realizate 114 vizite de control si evaluare la unitati
economice. Totodata, cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 111
sanctiuni contraventionale. Valoarea totala a amenzilor aplicate a fost de 33.500
lei.
Analiza situatiei accidentelor de munca.
In luna august , la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt au fost inregistrate 9
accidente de munca soldate cu incapacitate temporara de munca.
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A2. ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA
Control relatii de munca
In luna august au fost controlati 111 agenti economici. Cu prilejul controalelor au
fost aplicate un numar de 24 sanctiuni contraventionale din care 20 amenzi
contraventionale,
insumand
294.800
lei,
respectiv
4
avertismente
contraventionale, pentru incalcari ale Legii nr. 53/2003 modificata si completata si
H.G. nr.500/2011. De asemenea, au fost depistati 16 angajatori la care lucrau 43
persoane fara forme legale de angajare. Cuantumul amenzilor aplicate pentru
munca fara forme legale de angajare a fost de 290.000 lei.
La 2 angajatori, au fost identificate un numar de 14 persoane care prestau
activitate fara forme legale de angajare, motiv pentru care s-a inaintat organelor
de cercetare penala documentatia necesara pentru a se stabili daca sunt intrunite
elementele constitutive ale infractiunii prevazute de art.264, alin.4 din Legea
nr.53/2003 republicata.
Au fost depistate deasemeni 68 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 48 de masuri pentru remedierea
neconformitatilor.

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA AUGUST.
I. Sedinta de lucru I.T.M. Neamt - Consiliul Consultativ Tripartit
In data de 25.08.2016, 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:
- LEGEA nr. 155 din 15 iulie 2016 pentru modificarea i completarea Legii nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
- HG nr. 520 din 20 iulie 2016 privind cerin ele minime de securitate i s
tate
referitoare la expunerea lucr torilor la riscuri generate de câmpuri
electromagnetice.
- HG nr. 583/10.08.2016 pentru aprobarea Strategiei nationale anticoruptie pe
perioada 2016 – 2018, a seturilor de indicatori de performanta, a riscurilor asociate
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obiectivelor si masurilor de strategie si a surselor de verificare, a inventarului
masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, a indicatorilor
de evaluare, precum si a standardelor de publicare a informatiilor de interes public

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 august 2016, au fost verificate 4 societ i. Au fost verificate 32 de produse.
Nu s-au constatat neconformit i. Nu au fost aplicate sanc iuni contraven ionale.
III. Actiunea nr. 11 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii - Ac iune de control
privind verificarea respect rii prevederilor legale referitoare la expunerea
lucr torilor la agen i chimici la locul de munc (Regulamentul REACH i CLP).
Obiectivele actiunii:
Prevenirea accidentelor de munc i a îmboln virilor profesionale generate
de expunerea lucr torilor la agen i chimici periculo i;
Monitorizarea punerii în aplicare a prevederilor legale europene privind
asigurarea securit ii i s
ii lucr torilor expu i la agen i chimici
periculo i (directiva agen i chimici - DAC, directiva cancerigeni i mutageni DCM i Regulamentul nr. 1907/2006 - REACH);
Centralizarea datelor în vederea analizei eficien ei controalelor i elabor rii
rapoartelor
na ionale
privind
punerea
în
aplicare
a
directivelor/regulamentelor europene specifice.
Ac iunea se desf oar la angajatori din domeniile de activitate care utilizeaz
substan e/amestecuri chimice, codurile CAEN: A - Agricultur , B – Minerit, C10, 11,
13-31, 33, 35-37, 72 – Produc ie, F – Construc ii, Q86 – S
tate.
În luna august , au fost verificati 2 agenti economici. Urmare controalelor nu s-au
constatat deficiente. Actiunea continua si in perioada urmatoare.

IV. 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
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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.
În luna august, au fost verificati 3 agenti economici. Urmare controalelor s-au
constatat un numar de 6 deficiente pentru care s-a dispus 6 masuri de remediere.
Au fost aplicate un numar de 3 avertismente contraventionale.
Deficiente in domeniul securitatii si sanatatii in munca:
neasigurarea instruirii lucratorului desemnat pentru acordarea primului ajutor
in caz de accidentare, de servicii specializate de medicina muncii;
neasigurarea echipamentului de protectie conform listei interne din dotare
( ex: masca de protectie, ochelari de protectie etansi).
V. 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 productiei, transportului si distributiei energiei electrice 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 locul
de munc , cu consecin e benefice în plan social i profesional;
încurajarea unei abord ri participative prin implicarea angajatilor i
angajatorilor în diminuarea consecin elor sociale i economice negative care
deriv
din nerespectarea prevederilor legale,aplicabile în domeniul
productiei, transportului si distributiei energiei electrice;
promovarea bunelor practici în acest sector de activitate.
Au fost controlati 2 angajatori la care isi desfasurau activitatea un numar de 11
salariati. S-au constatat 3 deficiente pentru care s-a dispus 3 masuri de remediere.
A fost sanctionat un angajator cu avertisment contraventional.
Deficiente in domeniul securitatii si sanatatii in munca:
In cadrul centralei de producere a energiei electrice si apa calda din deseuri
lemnoase, nu erau marcate caile de acces si circulatie;
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In cadrul statiei electrice, in fata celulelor de comanda nu erau amplasate
covoare electroizolante;
Nu era finalizata autorizarea electricienilor din punct de vedere al
securitatii si sanatatii in munca.

Ioan Popescu
Inspector ef
Inspectoratul Teritorial de Munca Neam

Nicolae Harlea
Consilier juridic - purtator de cuvant
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