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In perioada 01.11.2010 - 30.11.2010 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a
avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul
2010”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata, a Legii nr.319/2006 si a Legii
nr.53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
In aceasta perioada, 20 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca
Neamt, au verificat 332 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 1.780 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 207 sanctiuni
contraventionale insumand 350.700 lei RON.
A. ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA NOIEMBRIE :
A1.

ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

In luna noiembrie 2010 au fost realizate 103 vizite de control si evaluare la unitati
economice.
Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 30 sanctiuni contraventionale in
valoare totala de 133.500 lei.
Analiza situatiei accidentelor de munca
In luna noiembrie, au fost inregistrate 7 accidente de munca soldate cu incapacitate temporara
de munca.
A2.

ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

1.Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca
La sfarsitul lunii noiembrie 2010 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau inregistrati
un numar de 7.031 agenti economici cu capital privat activi.
In aceasta perioada s-au inregistrat 1.819 contracte individuale de munca si 1.852 incetari de
activitate.
La data de 30.11.2010, numarul de contracte individuale de munca active existente in
evidenta I.T.M. Neamt a fost de 62.069.
2. Control relatii de munca
Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta
de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa
respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.
In luna noiembrie au fost controlati un numar de 229 agenti economici la care isi desfasurau
activitatea un numar de 6.067 de salariati, din care 1.813 femei. Cu prilejul controalelor au fost
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aplicate un numar de 177 sanctiuni contraventionale din care 52 amenzi contraventionale, insumand
217.200 lei pentru incalcari ale prevederilor Legii nr. 130/1999, republicata si Legii nr. 53/2003 cu
modificarile si completarile ulterioare si 125 avertismente contraventionale.
De asemenea au fost depistati 40 angajatori la care lucrau 67 persoane fara forme legale, din
care 18 femei. Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca fara forme legale a fost de 201.000 lei.
B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA NOIEMBRIE
1. Campanie nationala privind identificarea cazurilor de munc nedeclarat
„O ZI PE
PT MÂN ”
Obiectivele Campaniei
a) generale
identificarea angajatorilor care folosesc personal f
forme legale de
angajare;
cre terea gradului de con tientizare a angajatorilor i a angaja ilor în ceea
ce prive te necesitatea respect rii prevederilor legale în domeniul rela iilor
de munc ;
diminuarea consecin elor sociale i economice negative care deriv din
nerespectarea de c tre angajatori a prevederilor legale men ionate.
identificarea angajatorilor care utilizeaz
nelegal munca copiilor
i a
tinerilor.
b) specifice
cre terea num rului de angajatori controla i;
determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de munc
pentru persoanele depistate f
forme legale de angajare i de a le
înregistra în termenul legal la inspectoratul teritorial de munc pe raza
ruia societatea are sediul social.
Grup int
În vederea identific rii i combaterii cazurilor de munc nedeclarat , Inspectoratul Teritorial de
Munc Neamt, a efectuat ac iuni de control, cu caracter inopinat, la to i angajatorii care isi desfasoara
activitatea pe raza localitatilor Piatra Neamt, Roman si Targu Neamt. Campania in luna noiembrie s-a
desf urat începând cu data de 04.11.2010, in zilele de 11.11.2010, 18.11.2010 si 25.11.2010.
Au fost verificati un numar de 74 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care
prestau activitate un numar de 1407 salariati, din care 431 femei .
Cu ocazia controalelor au fost constatate 507 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003,
Legii nr.130/1999, iar 33 agenti economici au fost sanctionati cu amenzi contraventionale in valoare
de 103.800 lei.
Astfel, 16 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru
incalcarea art. 276,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 102.000 lei, pentru un numar
de 34 persoane care lucrau fara forme legale.
Deficiente constatate in domeniul relatiilor de munca:
neincheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca;
neintocmirea pontajelor;
neinregistrarea in termen a declaratiilor fiscale si a statelor de plata;
neintocmirea regulamentului intern;
nerespectarea repausului saptamanal;
netransmiterea registrului de evidenta al salariatilor in format electronic
lipsa initierii negocierii colective la nivel de unitate.
2. Campania nr. 5 – Campania nationala privind promovarea si controlul masurilor de
imbunatatire a mediului de munca din domeniul constructiilor
In perioada 18-19 noiembrie 2010, inspectori de munca din cadrul ITM Neamt au efectuat un
control pentru verificarea respect rii de c tre angajatorii din domeniul construc iilor a prevederilor
legale în ceea ce prive te securitatea i s
tatea în munc .
Cu aceasta ocazie, au fost verificate
17 unitati, s-au dispus 25 masuri din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca. Pentru
neconformitatile constatate in domeniul securitatii si sanatatii in munca s-au aplicat 4 sanctiuni
contraventionale in cuantum de 20.000 lei.
Exemple de deficiente sanctionate in domeniul securitatii si sanatatii in munca:
utilizarea unor lucratori neautorizati din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca pentru
lucrarile executate (electricieni) – amenda 7000 lei;
lipsuri in ceea ce priveste instruirea lucratorilor: tematici, evidenta instruirii – amenda 4000 lei;
neasigurarea materialelor necesare informarii si instruirii lucratorilor – amenda 2000 lei;
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utilizarea unor schele care nu respecta cerintele de securitate (lipsa scarilor de acces) 7000 lei.
3. Actiune de control la unitatile care isi desfasoara activitatea si in schimbul III (control
de noapte).
In data de 24.11.2010, s-au desfasurat actiuni de control, in timpul noptii, la agentii economici
cu obiect de activitate baruri.
Au fost verificati 18 angajatori, obiectivul actiunii de control a fost verificarea respect rii a
prevederilor legale în ceea ce privesc relatiile de munca, in special munca fara forme legale. Au fost
depistate 3 persoane care prestau activitate fara a avea incheiate contracte individuale de munca in
forma scrisa anterior inceperii raporturilor de munca.
In urma controlului au fost aplicate 17 sanctiuni contraventionale din care 3 pentru munca fara
forme legale in valoare totala de 9.000 lei.
Pentru incalcarea altor prevederile legale privind legislatia muncii a fost aplicata o amenda in
cuantum de 2.000 lei.
4. Campanie na ional privind „verificarea modului în care angajatorii i lucr torii
respect prevederile legale referitoare la securitate i s
tate în munc în activit ile de
recoltare a culturilor agricole i horticole”
Campania na ional în întreprinderile agricole referitoare la verificarea modului în care
angajatorii i lucr torii respect prevederile legale de securitate i s
tate în munc în activit ile de
recoltare a culturilor agricole i horticole s-a desf urat în trimestrele II -IV 2010(perioada 01.06 30.11.2010), în dou etape distincte.
Cu aceasta ocazie, au fost verificate 26 unitati, s-au dispus 62 masuri din punct de vedere al
securitatii si sanatatii in munca, privind remedierea deficientelor constatate. Pentru neconformitatile
constatate in domeniul securitatii si sanatatii in munca s-au aplicat 4 sanctiuni contraventionale
( 3 avertismente si o amenda in cuantum de 2.000 lei).
In urma controalelor efectuate au fost constatate o serie de neconformitati din care mentionam:
- Evaluarea riscurilor nu tine cont de grupurile sensibile la riscuri specifice(lucratori >55 ani);
- Planul de prevenire si protectie nu este intocmit in baza evaluarii riscurilor;
- Angajatorul nu a adus la cunostinta lucratorilor a prevederilor stabilite in planul de prevenire si
protectie;
- Lucratorul nu este informat cu privire la greutatea si modul corect de manipulare a maselor;
- Angajatorul nu a asigurat efectuarea controlului medical periodic al lucratorilor;
- Lipsa instructiunilor proprii pentru toate activitatile desfasurate;
- Angajatorul nu a desemnat si instruit o persoana pentru acordarea primului ajutor in caz de
accidentare;
- Angajatorul nu a alocat timpul si mijloacele necesare pentru ca lucratorul desemnat sa-si
indeplineasca in bune conditiuni atributiile in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
- Lipsa buletinului de verificare a instalatiei de punere la pamant pentru echipamentele de munca
electrice din dotarea unitatii.
C. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN

DATA DE 08.12.2010.

1. Campania Nationala privind identificarea cazurilor de munca nedeclarata precum si

verificarea respectarii prevederilor legale referitoare la securitatea si sanatatea in munca
aplicabile pe perioada anotimpului rece pentru lucratorii angajati in cadrul unitatilor care au
ca obiect de activitate repararea, ajustarea sau inlocuirea pneurilor(vulcanizari auto)-cod
caen 4250.
I. Obiectivele Campaniei
a) generale
Identificarea angajatorilor care folosesc personal f
forme legale de angajare, in
cadrul unitatilor care au ca obiect de activitate repararea, ajustarea sau inlocuirea
pneurilor(vulcanizari auto)-cod caen 4250;
Cre terea gradului de con tientizare a angajatorilor i a angaja ilor în ceea ce
prive te necesitatea respect rii prevederilor legale în domeniul rela iilor de munc ;
Diminuarea consecin elor sociale
i economice negative care deriv
din
nerespectarea de c tre angajatori a prevederilor legale men ionate.
Identificarea angajatorilor care utilizeaz nelegal munca copiilor i a tinerilor.
b) specifice:
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Determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de munc pentru
persoanele depistate f
forme legale de angajare i de a le înregistra în termenul
legal la inspectoratul teritorial de munc pe raza c ruia societatea are sediul social.
Eliminarea riscurilor profesionale specifice acestor locurile de munca.
II. Grup int
1. Unitati care au ca obiect de activitate
pneurilor(vulcanizari auto)-cod caen 4250.

repararea,

ajustarea

sau

inlocuirea

In urma verificarilor au fost constatate urmatoarele aspecte:
a) din punct de vedere al relatiilor de munca la unitatile controlate s-au constatat
urmatoarele neconformitati:
1) primirea la munca a unei persoane fara a avea incheiat contract individual de munca in
forma scrisa, anterior inceperii raporturilor de munca ;
2) angajatorul nu a dus la indeplinire masurile dispuse de inspectorii de munca in procesele
verbale;
3) nerespectarea termenului legal de depunere a dovezilor de calculare a drepturilor salariale si
a declaratiilor fiscale ;
4) netransmiterea modificarilor intervenite in completarea registrului salariatilor in forma
electronica ;
5) nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la obligatia de a tine o evidenta a orelor prestate
de fiecare salariat ;
6) nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la repausul saptamanal.
Cu aceasta ocazie, au fost verificate 17 unitati la care isi desfasurau activitatea un numar de
284 salariati.
Au fost depistate 113 de neconformitati pentru care s-au dispus 113 de masuri. Au fost
sanctionati 7 angajatori. S-au aplicat 9 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de 3.000 lei. (1
amenda si 8 avertismente). Un angajator a fost sanctionat pentru primirea la munca a unei persoane
fara forme legale de angajare, cu amenda de 3.000 lei
b) din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca la unitatile controlate s-au
constatat urmatoarele neconformitati :
1) Nerespectarea reglement rilor de securitate i s
tate în munca privind prevenirea
accidentelor prin electrocutare la executarea, exploatarea, între inerea i repararea instala iilor i a
echipamentelor electrice, precum i pentru prevenirea efectelor electricitatii statice i ale descarcarilor
atmosferice;
2) Neasigurarea de materiale necesare instruirii si informarii lucratorilor;
3) Lipsa de supraveghere a starii de sanatate a lucratorilor prin controale medicale periodice;
Cu prilejul actiunii au fost controlati un numar de 17 de angajatori la care-si desfasura
activitatea 284 de lucratori. Au fost depistate 6 de neconformitati pentru care s-au dispus 6 de
masuri. Au fost sanctionati 5 angajatori. S-au aplicat 6 de sanctiuni contraventionale in valoare totala
de 20.000 lei. (5 amenzi si 1 avertisment).

15.12.2010

I.T.M. Neamt
Purtator de cuvant

4

