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 01.02.2017 - 28.02.2017, 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, 20 de inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial
de Munca Neamt, au efectuat 256 controale, ocazie cu care s-au constatat 369
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 141 sanctiuni contraventionale insumand
36.500 lei .

A. ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA FEBRUARIE:

A1. ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA
In luna februarie, au fost realizate 118 vizite de control si evaluare la unitati
economice. Totodata, cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 137
sanctiuni contraventionale. Valoarea totala a amenzilor aplicate a fost de 26.500
lei.
Analiza situatiei accidentelor de munca.
In luna februarie, 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 februarie, au fost controlati 138 agenti economici. Cu prilejul controalelor
au fost aplicate un numar de 4 sanctiuni contraventionale din care 1 amenda
contraventionala, insumand 10.000 lei, respectiv 3 avertismente contraventionale,
pentru incalcari ale Legii nr. 53/2003 modificata si completata si H.G.

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

INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM
nr.500/2011. De asemenea, a fost depistat 1 angajator la care lucra 1 persoana
fara forme legale de angajare. Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca fara
forme legale de angajare a fost de 10.000 lei.
Au fost depistate deasemeni 95 de 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 65 de masuri pentru remedierea
neconformitatilor. A fost aplicata 1 sanctiune contraventionala, respectiv
avertisment contraventional.
B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA FEBRUARIE:

I. Sedinta de lucru I.T.M. Neamt - Consiliul Consultativ Tripartit
In data de 16.02.2017, 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:
DECIZIA nr. 37 din 7 noiembrie 2016 referitoare la pronun area unei hot râri
prealabile privind interpretarea i aplicarea dispozi iilor art. 16 alin. (1) i art.
57 alin. (5) i (6) din Codul muncii, combinat cu art. 211 lit. b) din Legea nr.
62/2011, art. 35 din Codul de procedur civil i art. 6 din Conven ia european
pentru ap rarea drepturilor omului;
DECIZIA nr. 16 din 26 septembrie 2016 privind interpretarea i aplicarea unitar
a dispozi iilor art. 1, art. 231 i art. 278 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, art. 55
din Legea nr. 393/2004, art. 2 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 554/2004 i art. 109
din Legea nr. 188/1999.

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 februarie 2017, au fost verificate 4 societati. Au fost verificate 30 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
Campania nationala „Valen ele culturale ale securit ii i s
ii în munc "
pentru formarea unei culturi de prevenire în randul tinerilor din licee i coli
profesionale" se desfasoara in perioada februarie – iunie anul 2017.
Obiectivele urmarite sunt:
- educarea tinerei genera ii înc de pe b ncile colii cu privire la importan a unui
mediu de munc s
tos i sigur;
- crearea unei culturi de prevenire a riscurilor profesionale în vederea intr rii pe
pia a muncii.
Grupul int este format din elevii de liceu i cadrele didactice de la: Colegiul
Tehnic “Miron Costin” Roman, Colegiul Tehnic “Danubiana” Roman, Colegiul Tehnic
“Petru Poni” Roman, Liceul Tehnologic “Vasile Sav” Roman si Liceul Tehnologic
“Ion Ionescu de la Brad” Horia.
In perioada de raportare a fost semnat protocolul de colaborare cu Inspectoratul
colar Jude ean pentru prezentarea proiectului, s-au selectat cele 5 coli
participante si a inceput formarea profesorilor.

IV. Ac iunea nr. 17 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – ACTIUNE DE
MONITORIZARE privind riscurile existente la locurile de munc din întreprinderi
mici (10-49 lucr tori)
Actiunea de monitorizare privind riscurile existente la locurile de munc
întreprinderi mici (10-49 lucr tori), se desfasoara in trim I-IV anul 2017.

din

Obiectivele actiunii sunt:
-monitorizarea respect rii prevederilor legate privind prevenirea riscurilor
profesionale în întreprinderi mici, precum i cu privire la m surile de prevenire i
protec ie aplicate.
-con tientizarea angajatorilor cu privire la necesitatea respect rii cerin elor legale
din domeniul securit ii i s
ii în munc ;
-identificarea situa iei actuale a activit ilor de prevenire i protec ie realizate în
întreprinderi mici.
In perioada de raportare s-au desfasurat urmatoarele activitati:
-nominalizarea inspectorilor de munc din fiecare inspectorat teritorial de munc ,
care vor forma Grupul local de lucru.
-prezentarea metodologiei ac iunii de monitorizare, de c tre Grupul local de lucru,
inspectorilor de munc din domeniul securit ii i s
ii în munc , in vederea
preg tirii activitatilor.
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-au fost selectate întreprinderile mici active din jude care vor fi cuprinse în
ac iunea de monitorizare, din baza de date a inspectoratului teritorial de munc .
-transmiterea Chestionarului privind respectarea cerin elor minime generate de
securitate i s
tate în munc la 10 întreprinderi mici/inspector de munc , cu
precizarea termenului de r spuns, respectiv 10 zile lucr toare de la trimiterea
chestionarului.
In perioada urmatoare se vor derula celelalte activitati conform metodologiei
actiunii.
În vederea stimul rii cre rii unui mediu de lucru s
tos i sigur în întreprinderi, i
în special în cele mici i mijlocii, Cadrul strategic al UE privind securitatea i
tatea la locul de munc 2014 – 2020 prevede c „respectarea obliga iilor
legale i m surile de asigurare a respect rii legisla iei luate de organismele de
control, inclusiv de inspectoratele de munc , r mân factori-cheie pentru
gestionarea SSM în majoritatea unit ilor.”
Legea nr.319/2006 a securit ii i s
ii în munc , modificat i completat ,
stabile te principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale,
protec ia s
ii i securitatea lucr torilor, eliminarea factorilor de risc i
accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrat potrivit legii,
instruirea lucr torilor i a reprezentan ilor lor, precum i direc iile generale pentru
implementarea acestor principii.

Ioan Popescu
Inspector ef
Inspectoratul Teritorial de Munca Neam

Nicolae Harlea - Consilier juridic - purtator de cuvant
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