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In perioada 01.11.2011 - 30.11.2011 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a
avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul
2011”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata, a Legii nr.319/2006 si a Legii
nr.53/2003, republicata.
In aceasta perioada, 20 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca
Neamt, au verificat 589 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 1.579 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 116 de sanctiuni
contraventionale insumand 288.500 lei RON.
A. ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA NOIEMBRIE :
A1.

ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

In luna noiembrie 2011 au fost realizate 175 vizite de control si evaluare la unitati economice.
Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 97 sanctiuni contraventionale in
valoare totala de 48.500 lei.
Analiza situatiei accidentelor de munca
In luna noiembrie, la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt au fost inregistrate:
- 3 accidente de munca soldate cu incapacitate temporara de munca;
A2.

ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

Control relatii de munca
In luna noiembrie au fost controlati un numar de 414 agenti economici. Cu prilejul
controalelor au fost aplicate un numar de 19 sanctiuni contraventionale din care 16 amenzi
contraventionale, insumand 240.000 lei pentru incalcari ale Legii nr. 53/2003 republicata si 3
avertismente contraventionale.
De asemenea au fost depistati 16 angajatori la care lucrau 24 persoane fara forme legale.
Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca fara forme legale a fost de 240.000 lei.
B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA NOIEMBRIE
1) Plan comun de actiune privind reducerea incidentei muncii nedeclarate
Tinand cont de rezultatele obtinute in actiunile de control in cursul lunilor mai, iunie, iulie,
august , septembrie si octombrie si in special de numarul mare de contracte individuale de munca
inregistrate in REVISAL, din dispozitia ministrului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, au continuat si
in luna noiembrie, controalele comune privind reducerea incidentei muncii fara forme legale de
angajare.
Perioada de aplicabilitate a Planului comun de actiune semnat de Inspectia Muncii, Inspectoratul
General al Politiei Romane, Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane si Garda Financiara s-a
prelungit si in luna noiembrie.
Au fost verificati un numar de 414 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora.
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Cu ocazia controalelor au fost constatate 1.579 deficiente RM+SSM si au fost dispuse 1.580
masuri iar 66 angajatori au fost sanctionati. S-au aplicat 95 de sanctiuni contraventionale in cuantum
de 285.000 lei.
Astfel, 16 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 240.000 lei, pentru un numar
de 24 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 joi, respectiv in datele 03, 11, 17 si 24 noiembrie 2011.
Au fost verificati un numar de 78 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora. In urma
verificarilor au fost constatate 327 deficiente RM si au fost dispuse 327 masuri.
Au fost aplicate 20 sanctiuni contraventionale in cuantum de 112.000 lei.
Astfel, 8 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 110.000 lei, pentru un numar
de 11 persoane care lucrau fara forme legale.
Deficiente constatate in domeniul relatiilor de munca:
neincheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca;
neintocmirea pontajelor;
neintocmirea regulamentului intern;
nerespectarea repausului saptamanal;
netransmiterea registrului de evidenta al salariatilor in format electronic.
b) Campania nationala privind identificarea cazurilor de munc fara forme legale
precum si verificarea modului in care se respecta prevederile legale de securitate si
sanatate in munca pentru lucratorii angajati in cadrul unitatilor care au ca obiect de
activitate reparare, ajustare sau inlocuire a pneurilor (vulcanizari auto), servicii de
spalatorie auto
Campania s-a desfasurat in perioada 18-19.11.2011.
Din punct de vedere al relatiilor de munca:
Au fost verificati un numar de 38 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora.
Cu ocazia controalelor au fost constatate 97 deficiente RM si au fost dispuse 97 masuri.
S-au aplicat 2 sanctiuni contraventionale, din care o amenda in valoare de 20.000 lei.
Astfel, 1 angajator care practica munca fara forme legale, a fost sanctionati pentru incalcarea
art. 260,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenda in valoare de 20.000 lei, pentru un numar de 2
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;
nerespectarea repausului saptamanal.
Din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca:
Au fost verificati un numar de 29 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora.
Cu ocazia controalelor au fost constatate 49 deficiente SSM si au fost dispuse 49 masuri. S-au
aplicat 49 de sanctiuni contraventionale din care 2 amenzi in cuantum de 7.500 lei.
Deficiente constatate in domeniul securitatii si sanatatii in munca:
neasigurarea si neutilizarea de catre lucratori a EIP pentru protejarea la umezeala, zgomot si
frig;
nerealizarea de catre angajator a evaluarii riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor,
inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau produselor chimice utilizate si
la amenajarea locurilor locurilor de munca;
neverificarea asigurarii semnalizarii de securitate si/sau sanatate la locul de munca;
neasigurarea unei instruiri adecvate in domeniul securitatii si sanatatii pentru toti lucratorii;
neinstruirea corespunzatoare a lucratorilor responsabili pentru acordarea primului ajutor;
neefectuarea unei supravegheri medicale adecvate, la angajare si periodic, pentru toti
lucratorii.
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c) Campania nationala privind identificarea cazurilor de munc fara forme legale precum
si verificarea modului in care se respecta prevederile legale de securitate si sanatate in
munca in domeniul constructiilor
Campania s-a desfasurat in perioada 23-25.11.2011.
Din punct de vedere al relatiilor de munca:
Au fost verificati un numar de 29 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora.
Cu ocazia controalelor au fost constatate 65 deficiente RM si au fost dispuse 65 masuri. S-au
aplicat 5 sanctiuni contraventionale, din care 4 amenzi in cuantum de 80.000 lei.
Astfel, 4 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 80.000 lei, pentru un numar
de 8 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;
neevidentierea in pontaje a orelor prestate in zilele de repaos saptamanal;
transmiterea cu intarziere a registrului general de evidenta a salariatilor;
lipsa informarii salariatului cu privire la atributiile postului;
lipsa regulamentului intern;
necompletarea dosarelor personale cu toate actele necesare angajarii;
Din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca:
Au fost verificati un numar de 28 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora.
Cu ocazia controalelor au fost constatate 36 deficiente SSM si au fost dispuse 36 masuri.
S-au aplicat 36 de sanctiuni contraventionale din care 3 amenzi in cuantum de 17.000 lei si 33
avertismente.
Deficiente constatate in domeniul securitatii si sanatatii in munca:
neasigurarea unei instruiri adecvate in domeniul securitatii si sanatatii pentru toti lucratorii;
neasigurarea semnalizarii de securitate si/sau sanatate la locul de munca;
neasigurarea si/sau neutilizarea de catre lucratori a EIP;
neprotejarea sau neutilizarea platformelor de lucru, pasarelelor si scarilor scheletelor astfel
incat persoanele sa nu cada sau sa fie expuse caderilor de obiecte.
2) Curs de instruire in cadrul proiectului „Competente pentru viitor” Standardele de
control intern/managerial la institutiile publice.
In perioada 21 -25 noiembrie 2011 s-a desfasurat la Bucuresti, in cadrul proiectului
„Competente pentru viitor”, un curs de instruire intitulat „Standardele de control intern/managerial la
institutiile publice cursul de instruire”.
In cadrul cadrul cursului au fost dezbatute urmatoarele tematici :
egalitatea de sanse si dezvoltarea durabila;
sistemul de control intern/managerial.
Din partea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, la acest curs a participat inspectorul sef
adjunct pe probleme de securitate si sanatate in munca, dl Virgil Lapusneanu.

14.12.2011

I.T.M. Neamt
Purtator de cuvant
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