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 01.07.2016 – 31.07.2016, 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,
republicata.
In aceasta perioada, 18 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca
Neamt, au efectuat 281 controale, ocazie cu care s-au constatat 357 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 120 sanctiuni contraventionale insumand 217.900 lei.

A. ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA IULIE:
A1. ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA
In luna iulie au fost realizate 121 vizite de control si evaluare la unitati economice.
Totodata, cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 96 sanctiuni contraventionale.
Valoarea totala a amenzilor aplicate a fost de 31.000 lei.
Analiza situatiei accidentelor de munca.
In luna iulie, la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt au fost inregistrate 15 accidente
de munca soldate cu incapacitate temporara de munca.
A2. ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA
Control relatii de munca
In luna iulie au fost controlati 160 agenti economici. Cu prilejul controalelor au fost
aplicate un numar de 24 sanctiuni contraventionale din care 18 amenzi contraventionale,
insumand 186.900 lei, respectiv 6 avertismente contraventionale, pentru incalcari ale Legii
nr. 53/2003 republicata si H.G. nr.500/2011. De asemenea, au fost depistati 11 angajatori

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
la care lucrau 26 persoane fara forme legale de angajare. Cuantumul amenzilor aplicate
pentru munca fara forme legale de angajare a fost de 180.000 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, pentru a se stabili daca sunt intrunite
elementele constitutive ale infractiunii prevazute de art.264, alin.4 din Legea nr.53/2003
republicata, iar in cazul a doi angajatori s-au înaintat c tre organele de cercetare penal ,
documentele necesare în vederea constat rii infrac iunii pentru nerespectarea regimului de
munca al minorilor, pentru a se stabili daca sunt intrunite elementele constitutive ale
infractiunii prevazute de art.265, alin.1 din Legea nr.53/2003 republicata.
Deasemeni, 80 persoane au fost înregistrate în registrul general de eviden

al salaria ilor

în 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 ).
Cu prilejul celor 160 controale întreprinse în cursul lunii iulie, pentru nerespectarea
prevederilor H.G. 500/2011, privind registrul general de evident a salaria ilor în format
electronic, au fost sanc ionati 3 angajatori cu 2 amenzi in valoare de 600 lei si un
avertisment, fiind dispuse un num r de 73 de m suri.
B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA IULIE:
I. Sedinta de lucru I.T.M. Neamt - Consiliul Consultativ Tripartit
In data de 14.07.2016, 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 cu
privire la aparitia unor acte normative care prezinta interes si anume:
- HOT RÂREA nr. 449 din 22 iunie 2016 pentru modificarea
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonan ei de urgen

i completarea Normelor
a Guvernului nr. 111/2010

privind concediul i indemniza ia lunar pentru cre terea copiilor, aprobate prin Hot rârea
Guvernului nr. 52/2011;
- ORDINUL nr. 1.099 din 23 iunie 2016 privind aprobarea Instruc iunilor de aplicare a
prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea i completarea
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Ordonan ei de urgen

a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul i indemniza ia lunar

pentru cre terea copiilor;
- ORDONAN A DE URGEN

nr. 41 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor m suri de

simplificare la nivelul administra iei publice centrale i pentru modificarea i completarea
unor acte normative;
- DECIZIA nr. 261 din 5 mai 2016 referitoare la excep ia de neconstitu ionalitate a
dispozi iilor art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii;
- DECIZIA nr. 7 din 4 aprilie 2016 privind dezlegarea chestiunii de drept referitoare la modul
de interpretare a dispozi iilor art. 61 lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;
- HOT RÂREA pentru modificarea i completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes public, aprobate prin Hot rârea
Guvernului nr. 123/2002.

II. Ac iunea nr. 5 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – Campanie na ional
supravegherea pie ei produselor industriale în domeniul de competen

de

al Inspec iei Muncii

conform programului sectorial pentru anul 2016, coordonat de c tre Comisia European .
În luna iulie 2016, au fost verificate 4 societ i si 34 de produse. Nu s-au constatat
neconformit i. Nu au fost aplicate sanc iuni contraven ionale.

III. Campanii / ac iuni privind identificarea i combaterea cazurilor de munc nedeclarat Ac iunea nr. 6 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii:
Campania nationala “O zi pe saptamana”;
CAMPANIA NATIONALA privind identificarea cazurilor de munca nedeclarata si
combaterea riscurilor de caderi de la inaltime si surpari de maluri pe santiere fixe si
mobile, la angajatorii care isi desfasoara activitatea in domeniul constructiilor.
Campania nationala “O zi pe saptamana” s-a desfasurat in zilele de 6, 13, 20, si 27
iulie.
Au fost controlate un numar de 48 societati dintre care 9 unitati, in timpul noptii. Cu
prilejul controalelor au fost depistate un numar de 69 de neconformitati pentru care au fost
dispuse un num r de 69 m suri.
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Au fost aplicate 36 amenzi contraventionale, din care 17 amenzi in cuantum de 40.018 lei
aplicate pentru munca fara forme legale si 19 amenzi in cuantum de 1.520 lei, pentru
incalcarea altor prevederi legale din domeniul RM.
Pentru neincheierea in forma scrisa a contractelor de munca, 8 angajatori au fost
sanctionati pentru primirea la munca a 9 persoane fara forme legale de angajare.
In luna iulie 2016, actiunile de control in cadrul CAMPANIEI NATIONALE privind
identificarea cazurilor de munca nedeclarata si combaterea riscurilor de caderi de la
inaltime si surpari de maluri pe santiere fixe si mobile, la angajatorii care isi desfasoara
activitatea in domeniul constructiilor s-au desfasurat in perioada 28 – 30 iulie 2016.
In domeniul relatiilor de munca:
Au fost verificati un numar de 17 angajatori sau puncte de lucru ale acestora. Cu ocazia
controalelor au fost constatate 14 deficiente in domeniul relatiilor de munca si au fost
dispuse 14 masuri. S-au aplicat 6 sanctiuni contraventionale, din care 4 amenzi
contraventionale aplicate pentru munca fara forme legale in cuantum de 90.000 lei si 2
sanctiuni contraventionale aplicate pentru incalcarea altor prevederi legale in domeniul
relatiilor de munca in cuantum de 300 de lei.
Deficiente constatate in campanie:
Netransmiterea elementelor prevazute in H.G nr. 500/2011 privind REGES, cel tarziu in
ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariat;
Neincheierea contractelor individuale de munca in forma scrisa, contrar dispozitiilor
Legii nr. 53/2003, republicata (un angajator a primit la munca 8 persoane, dintre care 1
minor, fiind intocmita documentatia pentru stabilirea infractiunilor prevazute de Codul
muncii );
Nerespectarea dispozitiile legale referitoare la garantarea in plata a salariului minim
brut pe tara, contrar prevederilor Legii nr. 53/2003 republicata;
Lipsa dovezilor privind plata salariilor catre toti salariatii unitatii pentru perioada mai
2016 - iulie 2016, contrar prevederilor Legii nr. 53/2003, republicata;
Nerespectarea dispozitiile legale referitoare la repausul
prevederilor Legii nr. 53/2003 republicata - Codul Muncii;

saptamanal,

contrar

Lipsa dovezii privind comunicarea atributiilor prevazute in fisa postului catre salariatii
indreptatiti si a dovezii referitoare la informarea salariatilor cu privire la criteriile de
evaluare a activitatii profesionale a salariatilor, contrar dispozitiilor Legii nr. 53/2003
republicata;
Netransmiterea la ITM a registrului general de evidenta al salariatilor in format
electronic cuprinzand corectia erorilor, contrar prevederilor HG nr.500/2011;
Nerespectarea dispozitiilor legale referitoare
prevederilor Legii nr. 53/2003 republicata;

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

la

munca

suplimentara,

contrar

4

INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM
Nerespectarea dispozitiilor referitoare la sarbatorile legale in care nu se lucreaza,
contrar prevederilor Legii nr.53 /2003- Codul muncii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.
In domeniul securitatii si sanatatii in munca:
Au fost controlati un numar de 17 angajatori, unitati de constructii, la care lucreaza un
numar de 554 de angajati. S-au constatat un numar de 15 deficiente pentru care s-au
dispus 14 masuri de remediere. Au fost sanctionati un numar de 14 angajatori, carora li sau aplicat 13 avertismente contraventionale si 2 amenzi in valoare totala de 6.000 lei.
In actiunile de control au fost constatate, in principal, urmatoarele deficiente:
Nerealizarea masurilor dispuse cu ocazia controalelor anterioare;
Neutilizarea de catre lucratori a echipamentului de protectie;
Utilizarea de echipamente de munca necorespunzatoare, care nu sunt prevazute cu
sisteme de protectie colectiva, cum sunt balustradele solide (suficient de inalte si avand cel
putin o bordura, o mana curenta si protectie intermediara), platforme sau plase de
prindere, suficient de solide pentru a impiedica/opri caderile de la inaltime si care sa nu fie
intrerupte decat in punctele de acces ale unei schele sau ale unei scari;
Neasigurarea schelelor mobile impotriva deplasarilor involuntare.
IV. Actiunea nr. 11 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii - Ac iune de control privind
verificarea respect rii prevederilor legale referitoare la expunerea lucr torilor la agen i
chimici la locul de munc (Regulamentul REACH i CLP).
În luna iulie 2016, au fost verificati 2 agenti economici. Urmare controalelor s-au constatat
un numar de 3 deficiente pentru care s-a dispus 3 masuri de remediere. Au fost aplicate un
numar de 3 avertismente contraventionale.
V. Actiunea 13 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii - Ac iune de verificare a respect rii
prevederilor legale în domeniul securit ii i s
munc

ii în munc

in unit ile cu locuri de

verzi (recuperare-reciclare de euri, producere energie electric

din surse

regenerabile).
În luna iulie anul 2016, au fost verificati 2 agenti economici. Urmare controalelor, s-au
constatat un numar de 3 deficiente pentru care s-a dispus 3 masuri de remediere. Au fost
aplicate un numar de 3 avertismente contraventionale.
VI. Actiunea 14 din Programul Cadru al Inspectiei Muncii – Ac iune de verificare a respect rii
prevederilor legale în domeniul securit ii i s

ii în munc în unit ile de producere i

distribu ie energie electric .
Actiunea s-a desfasurat conform metodologiei transmisa de Inspectia Muncii Bucuresti prin
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Adresa nr. 107/DCSSM/14.03.2016.
Au fost controlati 3 angajatori la care isi desfasurau activitatea un numar de 702 salariati.
S-a constatat 1 deficienta pentru care s-a dispus 1 masura de remediere. A fost sanctionat
un angajator cu avertisment contraventional.
VII. Actiunea nr. 15 din Programul Cadru al Inspectiei Muncii – „Actiunea de verificare a
modului in care sunt respectate cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si
protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor
explozive in exploatarile miniere, silozurile de cereale si fabricile de nutreturi combinate,
de fabricare a bauturilor alcoolice, a mobilei, actvitatile din compania ROMARM si unitatile
de distributie a combustbillor solizi, lichizi, gazosi si al produselor derivate”.
In aceasta luna au fost controlati un numar de 2 angajatori, cu un numar total de 30
salariati. S-au constatat un numar de 4 deficiente pentru care s-au dispus 4 masuri de
remediere. Au fost sanctionati 2 angajatori, carora li s-au aplicat o amenda
contraventionala in valoare de 4.000 lei si 3 avertismente contraventionale.

VIII. Actiunea nr. 17 din Programul Cadru al Inspectiei Muncii – Ac iune de monitorizare
privind riscurile existente la locurile de munca din microintreprinderi (1 – 9 lucratori).
In etapa a II-a a actiunii, in luna iulie au fost controlati un numar de 3 angajatori. S-au
constatat un numar de 4 deficiente pentru care s-au dispus 4 masuri de remediere. Au fost
sanctionati 3 angajatori cu 3 avertismente contraventionale si o amenda in valoare de 4.000
lei.

IX. Verificarea respectarii prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 99/2000 privind masurile
ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor
incadrate in munca.
In luna iulie 2016, in zilele in care s-au inregistrat temperature extreme (mai mari de 37
grade C sau ITU>80), inspectorii de munca au realizat un numar de 7 de controale la agenti
economici la care lucrau 233 salariati. Urmare a actiunilor de control a fost constatata 1
neconformitate privind aplicarea OG 99/2000 pentru care a fost aplicata 1 sanctiune
contraventionala (avertisment).
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X. Preg tirea i perfec ionarea profesional a personalului
In perioada 01.07.2016-31.07.2016, 6 persoane din cadrul ITM Neamt au participat al cursuri
de perfectionare profesionala organizate de Centrul de Pregatire si Perfectionare
Profesionala al Inspectiei Muncii, dupa cum urmeaza: 4 persoane au participat la cursul
”Dezvoltarea competentelor profesionale in domeniul relatiilor de munca”, 1 persoana la
cursul “Audit si control” si 1 persoana la cursul “Aplicarea calitatii evaluarii riscurilor” .

Ioan Popescu
Inspector ef
Inspectoratul Teritorial de Munca Neam

Purtator de cuvant,
cons.jur .Harlea Nicolae
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