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Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 3769

INFORMATII DE PRESA

In perioada 01.10.2016 – 31.10.2016, activitatea Inspectoratului Teritorial de
Munca Neamt a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de
actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2016”, 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 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de
Munca Neamt, au efectuat 286 controale, ocazie cu care s-au constatat 340
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 125 sanctiuni contraventionale insumand
104.000 lei .

A. ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA OCTOMBRIE:
A1. ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA
In luna octombrie, au fost realizate 131 vizite de control si evaluare la unitati
economice. Totodata, cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 112 sanctiuni
contraventionale. Valoarea totala a amenzilor aplicate a fost de 37.500 lei.
Analiza situatiei accidentelor de munca.
In luna octombrie, la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt au fost inregistrate 9
accidente de munca soldate cu incapacitate temporara de munca.
A2. ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA
Control relatii de munca
In luna octombrie, au fost controlati 155 agenti economici. Cu prilejul controalelor
au fost aplicate un numar de 13 sanctiuni contraventionale din care 8 amenzi
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contraventionale, insumand 66.500 lei, respectiv 5 avertismente contraventionale,
pentru incalcari ale Legii nr. 53/2003, republicata si ale H.G. nr.500/2011. De
asemenea, au fost depistati 6 angajatori la care lucrau 18 persoane fara forme
legale de angajare. Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca fara forme legale
de angajare a fost de 60.000 lei.
In cazul unui angajator s-au înaintat c tre organele de cercetare penal ,
documentele necesare în vederea constat rii infrac iunii de primire la munca fara
intocmirea formelor legale a unui numar mai mare de 5 persoane, iar in cazul altui
angajator s-au înaintat c tre organele de cercetare penal , documentele necesare
în vederea constat rii infrac iunii privind nerespectarea regimului de munca al
minorilor.
Au fost depistate deasemeni, 48 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 56 de masuri pentru remedierea
neconformitatilor. A fost aplicata 1 amenda in valoare de 5.000 lei si 1 avertisment
contraventional.

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA OCTOMBRIE:
I.Ac iunea nr. 2 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – Campanie europeana
pentru locuri de munca sigure si sanatoase 2016-2017 cu tema ”Locuri de munca
sanatoase pentru toate varstele”.
Campania a fost lansata in luna aprilie 2016 de catre AGENTIA EUROPEANA PENTRU
SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, cu sediul la Bilbao, Spania. Cele mai
importante activitati s-au desfasurat in luna octombrie 2016 si vor continua in
octombrie 2017. Campania vizeaza peste 28 de tari, fiind sustinuta de: punctele
focale al Agentiei din fiecare tara, parteneri oficiali, parteneri sociali europeni,
parteneri media, re eaua întreprinderilor europene, institu ii ale UE, alte agen ii
UE.
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Obiectivele campaniei sunt: promovarea muncii durabile i a îmb trânirii în condi ii
bune de s

tate chiar de la începutul vie ii profesionale; sublinierea importan ei

surilor de preven ie pe tot parcursul vie ii profesionale; sprijinirea angajatorilor
i a lucr torilor (inclusiv a celor din IMM-uri) prin furnizarea de informa ii
instrumente de gestionare a SSM în contextul îmb trânirii for ei de munc

i
si

facilitarea schimburilor de informa ii i a bunelor practici.
In judetul Neamt, in cadrul campaniei s-au desfasurat urmatoarele activitati:
-

o intalnire cu angajatorii care s-a organizat la sediul I.T.M. Neamt la data de

22.09.2016 si la care a participat un numar de 17 reprezentanti ai angajatorilor;
-

un simpozion regional;

-

o conferinta de presa urmare careia au fost publicate 4 articole in ziarele

locale;
-

s-au distribuit materiale de informare astfel: 200 ghiduri ale campaniei, 200

pliante, 200 de mape, 200 DVD-uri filme cu tematica de prevenire in domeniul
securitatii si sanatatii in munca si 200 afise.
La Simpozionul regional “Locuri de munca sanatoase pentru toate varstele”
organizat la Piatra Neamt in perioada 19-21 octombrie 2016 au participat un numar
de 86 persoane (56 inspectori de munca din cele 11 judete participante, 11
reprezentanti ai organizatiilor patronale, sindicale din intreprinderi, 19 lucratori cu
atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca). In cadrul simpozionului au
sustinut alocutiuni: dna Niculina Dobrila – prefectul judetului Neamt; dl. DantesNicolae Bratu – inspector general de stat – Inspectia Muncii; dl. Ioan Popescu –
inspector sef ITM Neamt; dl. Mihai Apopii – pre edintele Camerei de Comer

i

Industrie a Jude ului Neamt; dl. Drago -Victor Chitic - primarul Municipiului Piatra
Neam ; dl.prof.univ.dr. Constantin Baciu - Universitatea Tehnica “Gheorghe
Asachi” Iasi.
Inspectorii de munca au pregatit si prezentat un numar de 21 lucrari stiintifice
privind securitatea si sanatatea in munca, avand in vedere munca in siguranta
pentru toate varstele, iar firmele Yarnea Savinesti, ArcelorMittal Tubular Products
Roman SA Roman, Heidelberg Cement Holdings-Sucursala Bicaz, Apavital Iasi si
Cotnari SA au prezentat exemple de bune practici privind securitatea muncii din
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societatile lor. In cadrul simpozionului au fost distribuite participantilor un numar
de 100 de DVD-uri cu lucrarile stiintifice si bunele practici prezentate.
II. Sedinta de lucru I.T.M. Neamt - Consiliul Consultativ Tripartit
In data de 20.10.2016, ora 1400, 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 despre faptul ca in perioada 19 – 21
octombrie 2016 s-a desfasurat la I.T.M. Neamt “Saptamana europeana pentru
securitate si sanatate in munca”.
De asemenea, participantii au fost informati cu privire la aparitia unor acte
normative care prezinta interes si anume:
ORDONAN A DE URGEN

nr. 60 din 28 septembrie 2016 pentru

modificarea i completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigur rilor pentru
omaj i stimularea ocup rii for ei de munc ;
DECIZIE nr. 18 din 13 iunie 2016 privind interpretarea i aplicarea
dispozi iilor art. 278 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii i dispozi iile
art. 1.324, 1.325 i 1.326 din Codul civil, republicat;
LEGEA nr. 176 din 7 octombrie 2016 pentru modificarea alin.(1) a
articolului 139 din Legea nr.53/2003 Codul muncii;
LEGEA 172 din 7 octimbrie 2016 pentru completarea art. 158 din Legea
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
LEGEA 175 din 7 octombrie 2016 pentru modificarea art. 15 din Legea
78/2014, privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania;
LEGEA 182 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea Ordonantei de
urgenta Guvernului nr. 44/2008 privind desf urarea activit ilor economice de
tre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale

i întreprinderile

familiale.
III. Actiunea nr. 5 din Programul Cadru al Inspectiei Muncii – Campanie nationala de
supravegherea pietei produselor industriale in domeniul de competenta al
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Inspectiei Muncii conform programului sectorial pentru anul 2016, coordonat de
catre Comisia Europeana
In luna octombrie 2016, au fost verificate 4 societati. Au fost verificate 30 de
produse. Nu s-au constatat neconformitati. Nu au fost aplicate sanctiuni
contraventionale.
IV. Actiunea 9 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii - Campania Nationala
privind respectarea de catre beneficiari a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind
exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare si a normelor metodologice de aplicare a
acesteia in domeniile prevazute la art. 13 si a prevederilor legale privind
prevenirea si combaterea exploatarii copiilor/tinerilor prin munca in aceste
domenii
Campania s-a desfasurat in perioada 03.10.2016-07.10.2016.
Obiectivele Campaniei au fost:
identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri si luarea masurilor care se
impun pentru nerespectarea de catre acestia a prevederilor Legii nr. 52/2011
privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional, cu modificarile si
completarile ulterioare si a normelor metodologice de aplicare a acestei legi;
cresterea gradului de constientizare a beneficiarilor si a zilierilor care
desfasoara activitati cu caracter ocazional in domeniile stabilite de legiuitor, in
ceea ce priveste necesitatea aplicarii si respectarii prevederilor legale in domeniul
relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca, stipulate de Legea nr.
52/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
diminuarea consecintelor sociale si economice negative care deriva din
nerespectarea de catre beneficiarii din domeniile controlate a prevederilor Legii
nr. 52/201, cu modificarile si completarile ulterioare, si a normelor de aplicare a
acesteia;
identificarea beneficiarilor care utilizeaza munca copiilor si a tinerilor fara
respectarea prevederilor Legii nr. 52/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare.
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Rezultatele controlului in domeniul relatiilor de munca:
Au fost controlati un numar de 27 de beneficiari la care se presteaza munca
necalificata cu caracter ocazional. Au fost identificati un numar de 82 de zilieri.
S-au constatat un numar de 33 deficiente pentru care s-au dispus 33 masuri de
remediere.
Au fost sanctionati 2 beneficiari de lucrari, carora li s-a aplicat 1 avertisment
contraventional si o amenda pentru munca fara forme legale de angajare, in
valoare de 10.000 lei.
Rezultatele controlului in domeniul securitatii si sanatatii in munca:
Actiunea de control cu caracter inopinat s-a desfasurat la beneficiarii la care se
presteaza munca necalificata cu caracter ocazional, in domeniile prevazute in
Clasificarea activitatilor din economia nationala, actualizata si in conformitate cu
prevederile art. 13 din lege.
S-au verificat un numar de 26 de beneficiari la care s-au identificat un numar de 81
de zilieri.
Deficiente constatate:
nedotarea zilierilor cu echipament individual de protectie sau neutilizarea
acestuia de catre zilieri, respectiv, utilizarea unor echipamente de munca
neconforme care prezentau riscuri de accidentare.
S-au aplicat 11 sanctiuni contraventionale din care 10 avertismente si 1 amenda in
valoare de 3.000 lei.
V. Actiunea 11 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii - Ac iune de control privind
verificarea respectarii prevederilor legale referitoare la expunerea lucratorilor la
agenti chimici la locul de munca (regulamentul REACH si CLP).
În luna octombrie 2016, au fost verificati 3 agenti economici care desfasoara
activitati ce implica expunerea lucratorilor la agenti chimici. Urmare controalelor
s-au constatat un numar de 6 deficiente pentru care s-a dispus 6 masuri de
remediere. Au fost sanctionati 3 angajatori cu un numar de 6 avertismente
contraventionale.
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VI. Actiunea nr. 13 din Programul Cadru al Inspectiei Muncii – Ac iune de verificare
a respectarii prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca in
unitatile cu locuri de munca verzi (recuperare – reciclare deseuri, producere
energie electrica din surse regenerabile)
În luna octombrie 2016, au fost verificati 7 agenti economici care desfasoara
activitati de productie energie electrica. Urmare controalelor s-au constatat un
numar de 10 deficiente pentru care s-a dispus 10 masuri de remediere. Au fost
sanctionati 4 angajatori cu un numar de 10 avertismente contraventionale.
Aceasta actiune a fost prezentata, pe larg, in comunicatul de presa din data de
14.11.2016.
VII. Actiunea nr.14 din Programul Cadru al Inspectiei Muncii - Actiune de verificare
a respectarii prevederilor legale în domeniul securitatii i sanatatii în munca in
unitatile de producere si distributie energie electrica
In perioada iunie – octombrie 2016 s-a desfasurat cea de-a doua etapa a actiunii si
anume etapa de control, perioada in care au fost controlati 9 angajatori la care
prestau activitatea 884 salariati. Au fost depistate un numar de 13 neconformitati
fata de tematica de control abordata, pentru care s-au dispus tot atatea masuri de
punere in conformitate, aplicandu-se un numar de 13 sanctiuni contraventionale.
Aceasta actiune a fost prezentata, pe larg, in comunicatul de presa din data de
14.11.2016.

Ioan Popescu
Inspector ef
Inspectoratul Teritorial de Munca Neam
Nicolae Harlea
Consilier juridic - purtator de cuvant
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