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Informatii de presa
In perioada 01.03.2014 - 31.03.2014, activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt a
avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul
2014”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata, a Legii nr.319/2006 modificata si
completata si a Legii nr.53/2003, republicata.
In aceasta perioada, 23 de inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca
Neamt, au verificat 406 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 382 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 123 de sanctiuni
contraventionale insumand 279.300 lei.
A. ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA MARTIE :
A1.

ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

In luna martie 2014 au fost realizate 113 vizite de control si evaluare la unitati economice.
Totodata, cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 87 sanctiuni contraventionale.
Valoarea totala a amenzilor aplicate a fost de 28.000 lei.
Analiza situatiei accidentelor de munca
In luna martie, 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 martie au fost controlati un numar de 293 agenti economici. Cu prilejul controalelor au
fost aplicate un numar de 36 sanctiuni contraventionale din care 28 amenzi contraventionale,
insumand 251.300 lei, respectiv 8 de avertismente contraventionale, pentru incalcari ale Legii nr.
53/2003 republicata si H.G. nr.500/2011.
De asemenea au fost depistati 19 angajatori la care lucrau 24 persoane fara forme legale de
angajare. Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca fara forme legale de angajare a fost de
240.000 lei.
Au fost depistate deasemeni 55 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 32 de masuri pentru remedierea
neconformitatilor si totodata au fost aplicate un numar de 5 sanctiuni contraventionale, din care 2
amenzi in valoare de 2.000 lei si respectiv 3 avertismente.
B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA MARTIE
I. Sedinta de lucru I.T.M. Neamt - Consiliul Consultativ Tripartit
In data de 20.03.2014, ora 900, 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.
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Participantii au fost informati cu privire la aparitia unor acte normative care prezinta interes si
anume:
Ordinul nr.348/28.02.2014 prvind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania,
nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordin al Ministrului Muncii, Familiei, Protectiei
Sociale si Persoanelor Varstnice si al Presedintelui Institutului Natioanl de Statistica , nr.
1832/856/2011, publicat in M.O. 160/05.03.2014;
Ordinul nr. 254/05.03.2014 al Ordin al Ministrului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si
Persoanelor Varstnice privind modificarea Ordinului Ministrului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale
si Persoanelor Varstnice nr.594/2013, pentru aprobarea Listei standardelor romane care adopta
standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protectie, publicat in
M.O. 159/05.03.2014 ;
A fost republicata in M.O. nr.177/12.03.2014 – Legea nr.126/1996 – privind regimul materialelor
explozive.
Legea nr.18/07.03.2014 pentru modificarea si completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea
unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art.8,
alin.1 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, publicata in M.O. nr.
192/19.03.2014.
II. Campanie Na ional de supravegherea pie ei produselor industriale în domeniul
de competen
al Inspec iei Muncii conform programului sectorial pentru anul 2013,
coordonat de c tre Comisia European .
In luna martie 2014, au fost verificati 4 agenti economici. Au fost identificate, 31 produse care
au fost controlate in conformitate cu 4 directive europene transpuse in:
H.G. 457/2003 - privind asigurarea securit ii utilizatorilor de echipamente electrice de joas
tensiune;
H.G. 1029/2008 - privind conditiile introducerii pe piata a masinilor;
H.G. 332/2007 – privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi
montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier
de persoane sau de marfa si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor gazoase si de particule
poluante provenite de la acestea, in scopul protectiei atmosferei;
H.G. 1756/2006 – privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente
destinate utilizarii in exteriorul cladirilor
Nu au fost constatate neconformitati si nu au fost aplicate sanctiuni contraventionale.
III. Actiunea nr 3 din Programul Cadru al Inspectiei Muncii – Campanie nationala
„Valentele culturale ale securitatii si sanatatii in munca” pentru formarea unei culturi de
prevenire in randul tinerilor din licee si scoli profesionale, perioada de desfasurare fiind
septembrie 2013 – aprilie 2014.
Obiectivele urm rite au fost :
cre terea calit ii vie ii prin 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.
Motivarea campaniei nationale
Datele statistice analizate periodic de Inspec ia Muncii au eviden iat faptul c tinerii români
sunt din ce mai doritori s se angajeze imediat dup împlinirea vârstei de 16 ani i chiar mai devreme.
Cei mai mul i presteaz munci sezoniere în timpul vacan elor de var . Ei sunt tenta i s lucreze f
forme legale i s accepte munci nepotrivite cu imaturitatea lor fizic
i mental . Sunt relativ frecvent
victime ale accidentelor de munc deoarece tinere ea îi îndeamn s practice meserii riscante sau
solicitante din punct de vedere al securit ii i s
ii în munc iar tinerii sunt insuficient preg ti i i
instrui i cu privire la riscurile profesionale i la mijloacele de protec ie.
Strategia Comunitar în domeniul securit ii i s
ii în munc pentru perioada 2007-2012 a
pus accentul pe nevoia de „educare i cre tere a con tientiz rii din stadii timpurii” i, de
asemenea, sublinia faptul c educa ia i cultura de prevenire a riscurilor sunt factori cheie pentru
îmbun
irea calit ii muncii. Strategia recuno tea vulnerabilitatea tinerilor lucr tori i, prin
urmare, necesitatea de a se acorda aten ie nevoilor lor de con tientizare a riscurilor profesionale i de
cunoa tere a dreptului lor la locuri de munc sigure i s
toase, anterior intr rii pe pia a muncii.
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De asemenea, propunerea COMITETULUI INALTILOR RESPONSABILI CU INSPECTIA MUNCII
(SLIC) referitoare la priorit ile Strategiei europene de securitate i s
tate în munc pentru perioada
2013 – 2020 sus ine, printre altele, c :
interesele securit ii i s
ii în munc sunt mai bine aservite dac sunt tratate ca element
dominant al politicilor din alte domenii, cum ar fi educa ia, iar
cheia progresului este competen a tuturor celor care particip la asigurarea securit ii i
ii în munc , în primul rând, angajatori i lucr tori.
Având în vedere cele prezentate, s-a considerat necesar reluarea proiectului „Valen ele
culturale ale securit ii i s
ii în munc ” care urm re te preg tirea 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.
Ministerul Educatiei Nationale a introdus in calendarul Activitatilor Educative
Regionale, concursul de specialitate ,, Stiu si aplic. SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA
SE DEPRINDE DE PE BANCILE SCOLII ! ’’ SI IL VA DESFASURA IN ANUL SCOLAR 2013-2014.
Grupul tinta
Grupul int este format din elevii în perioada efectu rii practicii profesionale i cadrele
didactice din:
licee din filiera tehnologic i voca ional (Art. 32 din Legea educa iei na ionale nr.1/2011);
coli profesionale (Art. 33 din Legea educa iei na ionale nr.1/2011).
In
data de 19.03.2014, Inspectoratul Judetean Scolar a organizat etapa judeteana a
concursului national “Stiu si aplic - Securitatea si sanatatea in munca se deprind de pe bancile scolii!”.
2 inspectori din cadrul I.T.M. Neamt, au coordonat desfasurarea concursului, au evaluat
lucrarile concurentilor si au stabilit clasamentul final al concursului.
La concurs au participat 13 echipe a cate 3 elevi de la 3 unitati scolare din municipiul Piatra
Neamt: Colegiul Pedagogic Gh Asachi, Liceul Tehnologic Economic Administrativ si Liceul Tehnologic
Spiru Haret.
IV. Actiune sectoriala in domeniul silviculturii si exploatarii forestiere - Verificarea
respect rii modului de utilizare a echipamentelor de munc
i a tehnologiilor de exploatare
în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile
forestiere.
Grupul int
În vederea respect rii legisla iei de securitate i s
tate în munc
i a reducerii num rului de
accidente de munc , aceast ac iune vizeaza atât angajatorii cât i lucr torii care desf oar activit i
economice principale sau secundare în domeniul silviculturii, exploat rilor forestiere i a transportului
tehnologic al lemnului.
Obiectivele ac iunii
Obiectivele acestei ac iuni sectoriale const în verificarea modului în care se aplic
i respect ,
de c tre angajatori i lucr tori, a prevederilor legale referitoare la securitate i s
tate în munc în
vederea prevenirii producerii evenimentelor în timpul desf ur rii activit ii de exploatare forestier
i
la transportul masei lemnoase pe drumurile forestiere.
Obiectivele ac iunii sectoriale vizeaz în principal urm toarele aspecte:
1. Con tientizarea angajatorilor din domeniul silvicultur i exploat rile forestiere privind:
- necesitatea angaj rii în meseriile de fasonatori mecanici, mecanizatori forestieri i conduc tori
de autospecializate pentru transportul masei lemnoase, numai a lucr torilor care au calificare i
experien îndelungat în aceste meserii;
- necesitatea întocmirii unei documenta i tehnice corespunz toare, în domeniul securit ii i
ii în munc , pentru desf urarea activit ii în exploatarea parchetelor forestiere;
- necesitatea respect rii prevederilor legale la instruirea lucr torilor, în domeniul securit ii i
ii în munc , din exploat rile forestiere, sub cele trei aspecte (introductiv general, la locul de
munc i periodic, la începerea unui nou parchet forestier);
2. Controlul respect rii de c tre angajatori i lucr torii din exploat rile forestiere a
prevederilor legale din domeniul securit ii i s
ii în munc , sub toate aspectele.
In perioada de 10-21.03.2014, s-a desfasurat actiuni de informare si constientizare a
angajatorilor. Cu aceasta ocazie, au fost realizate 2 intalniri de lucru in zilele de 14.03.2014 si
20.03.2014 la care au participat 22 respectiv 20 angajatori/sefi serviciul intern/extern de prevenire si
protectie sau lucratori desemnati.
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Totodata au fost verificati 27 de angajatori, s-au constatat un numar de 46 deficiente in
domeniul securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri.
Au fost sanctionati un numar de 27 de angajatori si s-au aplicat 46 de sanctiuni
contraventionale din care 6 amenzi in valoare de 19.500 de lei.
Deficiente constatate in domeniul securitatii si sanatatii in munca:
lipsa organizarii din punct de vedere a securitatii si sanatatii in munca la nivel de
unitate;
neefectuarea la timp a examenului medical periodic;
nepurtarea echipamentului individual de protectie acordat;
lipsa semnalizarii sau semnalizarea incompleta de securitate a muncii in parchetul de
exploatare forestiera;
neasigurarea intretinerii si reparatiilor echipamentelor de munca utilizate;
lipsa instruirii la schimbarea locului de munca dintr-un parchet in altul;
V. Actiunea 16 - Verificarea masurilor de securitate si sanatate in munca aplicate de
catre angajatori pentru prevenirea incendiilor si exploziilor in sectorul extractive, actiune ce
se desfasoara in trim I 2014.
Obiectivul ac iunii :
Cresterea gradului de con tientizare a angajatorilor i lucr torilor prin implicarea permanent a
tuturor factorilor care au atribu ii i care pot, s contribuie la aplicarea prevederilor legale în
domeniul securit ii s
ii i în munc ;
Stabilirea m surilor care se impun, a fi luate pentru respectarea de c tre angajatori i lucr tori,
a cerin elor de s
tate i securitate în munc în vederea prevenirii producerii accidentelor de
munc i a îmboln virilor profesionale.
Grupuri int
Ac iunile de control au fost efectuate în toate tipurile de întreprinderi (mici, mijlocii i mari, cu
capital de stat, privat i mixt ), care efectueaz activit i de extrac ie în sectorul de activitate minier
(cod CAEN: B 05, 07, 08).
In cadrul acestei actiuni, au fost controlati un numar de 9 angajatori. Cu ocazia controalelor au
fost constatate 14 deficiente, au fost dispuse 5 masuri. A fost aplicate 14 sanctiuni contraventionale
din care 1 amenda in valoare de 3500 de lei si 13 avertismente contraventionale.
Deficiente constatate in domeniul securitatii si sanatatii in munca:
lipsa intrerupatorului de oprire montat in lungul benzii transportoare;
lipsa semnalizarii de securitate la balastiera si cariera;
lipsa clauzelor de securitate si sanatate in munca mentionate in contractele cu alte unitati;
neasigurarea materialelor necesare instruirii si formarii salariatilor;
Cu ocazia organizarii acestei actiuni a avut loc si o intalnire cu angajatorii care efectueaz
activit i de extrac ie în sectorul de activitate minier (cod CAEN: B 05, 07, 08). La acesta sedinta de
informare au participat 14 angajatori, care au ca domeniu de activitate, extractia de substante
minerale utile la suprafata.
Cu acesta ocazie au fost prezentate etapele derularii acestei actiuni si urmatoarele obiective:
a)cresterea gradului de con tientizare a angajatorilor i lucr torilor prin implicarea permanent a
tuturor factorilor care au atribu ii i care pot, s contribuie la aplicarea prevederilor legale în domeniul
securit ii s
ii i în munc ;
b)stabilirea m surilor care se impun, a fi luate pentru respectarea de c tre angajatori i lucr tori, a
cerin elor de s
tate i securitate în munc în vederea prevenirii producerii accidentelor de munc
i
a îmboln virilor profesionale.
VI. In luna martie 2014, inspectorii de munca, au participat la 15 sedinte ale comitetelor de
securitate si sanatate in munca, organizate de 15 angajatori (cu peste 50 de lucratori), sedinte in
cadrul carora - dialogul real intre partenerii sociali: patronat, sindicat/reprezentantii lucratorilor cu
raspunderi specifice si reprezentantii institutiilor statului - a avut ca obiect imbunatatirea securitatii si
sanatatii in munca la nivelul unitatii, respectiv propuneri privind politica de securitate i s
tate în
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munc
i planul de prevenire
organizare i func ionare.

i protec ie, conform regulamentului intern sau regulamentului de

VII. In luna martie 2014, ca o alternativa la activitatea de control, s-au organizat intalniri cu
un numar de 38 angajatori, ocazie cu care s-a evidentiat din nou principalul obiectiv in domeniul
relatiilor de munca, respectiv: identificarea si combaterea cazurilor de munca nedeclarata, cat si
riscurile ce le implica folosirea fortei de munca fara forme legale.
Au fost dezbatute rezultatele activitatilor Inspectoratului Teritorial de Munca pana la aceasta
data si s-a luat act de faptul ca inca mai sunt angajatori care nu inteleg sa respecte dispozitiile legale
in domeniul legislatiei muncii, folosind in continuare persoane fara forme legale de angajare.

16.04.2014
I.T.M. Neamt
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