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

INFORMA II DE PRES

În perioada 01-31.10.2018, activitatea Inspectoratului Teritorial de Munc Neam a
avut ca obiectiv principal realizarea ac iunilor din Programul de ac iuni al Inspec iei
Muncii pe anul 2018, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr. 108/1999, republicat ,
Legii nr. 319/2006, modificat
i completat
i Legii nr. 53/2003, modificat
i
completat .
A. ACTIVITATEA DESF

URAT ÎN LUNA OCTOMBRIE:

În aceast perioad , s-au efectuat 301 controale, ocazie cu care s-au constatat 330
deficien e în domeniul rela iilor de munc i al securit ii i s
ii în munc i s-au
dispus tot atâtea m suri pentru remedierea deficien elor constatate, aplicându-se
165 sanc iuni contraven ionale în cuantum de 337.500 lei.
A1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL S

II I SECURIT

II ÎN MUNC ( SSM)

6 inspectori de munc din cadrul compartimentului SSM au realizat 129 vizite de
control i evaluare la unit i economice i au aplicat în total 123 de sanc iuni
contraven ionale, in cuantum de 31.500 lei.
Analiza situa iei accidentelor de munc :
La Inspectoratul Teritorial de Munc Neam au fost comunicate 4 evenimente de
munc , toate cu incapacitate temporar de munc (c dere la acela i nivel/de la mic
în ime, utilizarea necorespunz toare a echipamentelor de munc ).
A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELA IILOR DE MUNC ( RM)
12 inspectori de munc din cadrul compartimentului RM au controlat 172 de agen i
economici. Cu prilejul controalelor, au fost aplicate 42 sanc iuni contraven ionale,
în cuantum de 306.000 lei, pentru înc lc ri ale Legii nr. 53/2003, modificat
i
completat - Codul muncii, H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de eviden a
salaria ilor.
La 13 angajatori, au fost depistate 15 persoane pentru care angajatorii nu au
încheiat forme legale de angajare. Au fost dispuse 13 m suri i s-au aplicat 13 amenzi
în valoare de 300.000 lei.
Cu prilejul controalelor întreprinse în cursul lunii octombrie 2018, pentru
nerespectarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de eviden a
salaria ilor au fost dispuse 65 de m suri, în sensul respect rii dispozi iilor legale
referitoare la înregistrarea elementelor prev zute la art. 3, alin. 2, lit. a - i din H.G.
nr. 905/2017 privind registrul general de eviden a salaria ilor, cel târziu în ziua
anterioar începerii activit ii.
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B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA OCTOMBRIE:
I. edin a de lucru I.T.M. Neam - Consiliul Consultativ Tripartit
În data de 23.10.2018, ora 1100, la sediul Inspectoratului Teritorial de Munc Neam
s-a întrunit Consiliul Consultativ Tripartit la nivelul Inspectoratului Teritorial de
Munc Neam . La sedin
au participat atât membrii desemna i ai organiza iilor
sindicale i patronale, cât i reprezentan ii Inspectoratului Teritorial de Munc
Neam . Participan ii au fost informa i cu privire la apari ia unor acte normative care
prezint interes i anume:
Hot rârea nr. 714 din 13 septembrie 2018 privind drepturile i obliga iile
personalului autorit ilor i institu iilor publice pe perioada deleg rii i deta rii în
alt localitate, precum i în cazul deplas rii în interesul serviciului;
Hot rârea nr. 801 din 10 octombrie 2018 pentru modificarea i completarea
HG nr. 12/2017 privind organizarea i func ionarea Ministerului Muncii i Justi iei
Sociale;
Hot rârea nr. 723 din 13 septembrie 2018 pentru modificarea i completarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind
protec ia cet enilor români care lucreaz în str in tate, aprobate prin Hot rârea
Guvernului nr. 384/2001;

II. Ac iunea nr. 3 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – Valente culturale.

Campania nationala „Valen e culturale ale securit ii i s
ii în munc " pentru
formarea unei culturi de prevenire în randul tinerilor din licee i coli profesionale"
s-a desfasurat in perioada februarie – iunie anul 2018 . In scopul preg tirii tinerilor,
anterior intr rii lor pe pia a for ei de munc , cu privire la riscurile profesionale i la
drepturile i obliga iile lucr torilor, s-a considerat necesar continuarea proiectului
„Valen ele culturale ale securit ii i s
ii în munc ”, pe toata perioada anului
scolar 2018-2019.
Grupul int este format din elevii de liceu i cadrele didactice de la: COLEGIUL
TEHNOLOGIC SPIRU HARET, COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA, LICEUL DE ARTE
VICTOR BRAUNER, LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC-ADMINISTRATIV, COLEGIUL
NA IONAL "GHEORGHE ASACHI" si LICEUL TEOLOGIC ORTODOX "SF. CONSTANTIN I
ELENA".
III. Ac iunea nr. 4 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii–Campanie nationala
privind respectarea prevederilor legale in ceea ce priveste instruirea si informarea
lucratorilor in activitatile din domeniul constructiilor.
Obiectivele campaniei au fost:
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•
Cre terea gradului de con tientizare a angajatorilor în ceea ce prive te
necesitatea respect rii cerin elor minime de securitate i s
tate în munc în
activit ile de informare i instruire a lucr torilor din domeniul construc iilor;
•
Stabilirea m surilor care se impun, ca urmare a nerespect rii de c tre
angajatori i angaja i a prevederilor actelor normative în domeniul securit ii i
ii în munc , în scopul prevenirii producerii evenimentelor i a bolilor
profesionale
•
Centralizarea datelor necesare elabor rii rapoartelor na ionale referitoare la
modul în care se aplic i respect dispozi iile legale privind informarea i instruirea
lucr torilor în domeniul securit ii i s
ii în munc .
Actiunea cuprinde 3 etape:
prima etap se desf ur în perioada 20–30 martie 2018 i const în informarea
partenerilor sociali din jude cu activitate în domeniul construc iilor privind modul
de derulare a ac iunii i tematica abordat .
a doua etap const în verificarea prin ac iuni de control la angajatori a
modului de implementare a prevederilor legale care fac obiectul ac iunii si se va
desfasura în perioada aprilie - octombrie 2018.
in etapa a treia se va verifica modul in care angajatorii verificati in etapa
anterioar au realizat m surile dispuse.
In luna curent , s-au desfasurat ac iuni de control cu participarea efectiv
i
intervievarea lucr torilor.
In cursul trimestrul al III-lea 2018, au fost controla i un num r de 36 angajatori, la
care s-au constatat un num r de 43 deficien e, pentru care s-au dispus tot atâtea
suri de remediere. Un numar de 31 angajatori au fost sanctionati cu 40
avertismente contraven ionale si 2 amenzi in cuantum de 7.500 lei.
In actiunile de control au fost constatate, urmatoarele deficien e:
Neefectuarea controlului medical periodic al lucratorilor;
Lipsa unei semnaliz ri de securitate si s
locul de munc ;

tate in munc

corespunzatoare la

Lipsa balustradelor de protectie pericol de cadere in gol;
Lipsa buletinului de m sur tori a instala iei de punere la p mant pentru
echipamentele de munc electrice utilizate;
IV. Ac iunea nr. 5 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii–Campanie na ional
privind verificarea modului de respectare a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind
exercitarea unor activit i cu caracter ocazional desf urate de zilieri, cu
modific rile i complet rile ulterioare.
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În cadrul acestei campanii, în luna curent s-a desf urat etapa de verificare prin
ac iuni de control la beneficiarii de lucr ri, a respect rii dispozi iilor legale privind
securitatea i s
tatea în munc .
Au fost controla i un num r de 15 de in tori de registre de evident a zilierilor, la
care s-a constatat o deficien a si a fost aplicat 1 avertisment contraven ional.

V. Ac iunea nr. 17 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – Verificarea modului în
care se respect prevederile legale de securitate i s
tate în munc în unit ile de
prelucrare primar a lemnului
Obiectivele campaniei au fost:
Identificarea angajatorilor din domeniul de prelucrare primar a lemnului, în
vederea verific riii modului de respectare de c tre ace tia a prevederilor legale
în ceea ce prive te s
tatea i securitatea în munc a lucr torilor;
surile stabilite pentru reducerea num rului de accidente de munc
mortale i cu invaliditate din acest domeniu de activitate;

grave,

Cresterea gradului de con tientizare al angajatorilor i al angaja ilor în ceea ce
prive te necesitatea respect rii prevederilor legale în domeniul securit ii i
ii în munc ;
În cadrul acestei campanii, în luna curent a continuat etapa de verificare prin
ac iuni de control a respect rii dispozi iilor legale privind securitatea i s
tatea în
munc la unitatile de prelucrare primara a lemnului.
In cursul trimestrul al III-lea 2018, au fost controla i un num r de 11 angajatori, la
care s-au constatat un num r de 18 deficien e, pentru care s-au dispus tot atâtea
suri de remediere. Un num r de 11 angajatori au fost sanctionati cu 17
avertismente contraven ionale si o amenda in cuantum de 3.500 lei.
In actiunile de control au fost constatate, urm toarele deficiente:
Lips buletinului de m sur tori a instala iei de punere la p mant pentru
echipamentele de munc electrice utilizate;
Lips aparatori si dotare conform c

ii tehnice la circulare de tivit si spintecat;

Lips acordarii echipamentului individual de protec ia a muncii.
VI. Ac iunea nr. 19 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – Ac iune de informare
privind bune practici în vederea elabor rii de instruc iuni proprii pentru completarea
i/sau aplicarea reglement rilor de securitate i s
tate în munc
Ac iunea a avut obiective:
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Sensibilizarea angajatorilor privind importan a instruc iunilor proprii pentru
completarea i/sau aplicarea reglement rilor de securitate i s
tate în munc ,
denumite în continuare instruc iuni proprii de SSM;
Elaborarea unei fi e orientative pentru angajatori privind instruc iunile proprii
de SSM;
Informarea i con tientizarea angajatorilor privind respectarea prevederilor
legale referitoare la instruc iunile proprii de SSM;
Informarea i con tientizarea reprezentan ilor lucr torilor cu r spunderi
specifice în domeniul SSM privind respectarea de c tre lucr tori a obliga iei de
a- i desf ura activitatea în conformitate i cu instruc iunile proprii de SSM,
primite din partea angajatorului;
Elaborarea unui ghid orientativ pentru inspectorii de munc privind verificarea
respect rii prevederilor legale referitoare la instruc iunile proprii de SSM;
Informarea inspectorilor de munc privind verificarea în mod unitar a respect rii
prevederilor legale referitoare la instruc iunile proprii de SSM.
In cadrul acestei ac iuni, la sediul I.T.M. Neamt, a fost organizat in data de
19.10.2018, o intalnire de lucru la care au participat 18 angajatori si reprezentan i ai
acestora, ocazie cu care au fost prezentate bunele practice în vederea elabor rii de
instruc iuni proprii pentru completarea i/sau aplicarea reglement rilor de securitate
is
tate în munc .
VII. În luna octombrie 2018, inspectorii de munc au participat la 7 edin e ale
comitetului de securitate i s
tate în munc organizate de 7 angajatori cu peste 50
de lucr tori, edin e în cadrul c rora a fost încurajat realizarea unui dialog real
între partenerii sociali: patronat, sindicat/reprezentan ii lucr torilor cu r spunderi
specifice, astfel încât lucr torii s aib posibilitatea de a solicita îmbun
iri privind
securitatea i s
tatea în munc , de a oferi sugestii i de a face propuneri, pentru
crearea unor locuri de munc sigure i s
toase.

Ioan Popescu
Inspector ef
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