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                                                                                                                   Aprobat,
       Inspector sef

                                                                                                          Jur. Popescu Ioan

Informatii de presa

In perioada 01.12.2011 - 31.12.2011 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a
avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul
2011”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata, a Legii nr.319/2006 si a Legii
nr.53/2003, republicata.

In aceasta perioada, 20 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca
Neamt, au  verificat 309 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 872 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 41 de sanctiuni  contraventionale
insumand 164.000 lei RON.

A. ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA DECEMBRIE :

A1.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

In luna decembrie 2011 au fost realizate 80 vizite de control si evaluare la unitati economice.
Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 28 sanctiuni contraventionale in

valoare totala de 4.000 lei.
 Analiza situatiei accidentelor de munca

In luna decembrie, la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt au fost inregistrate 3 accidente
de munca soldate cu incapacitate temporara de munca.

In acesta perioada nu au fost inregistrate accidente de munca mortale.

A2.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

In luna decembrie au fost controlati un numar de 229 agenti economici. Cu prilejul controalelor
au  fost  aplicate  un  numar  de 13 sanctiuni contraventionale din care 12 amenzi contraventionale,
insumand 160.000 lei  pentru  incalcari  ale  Legii  nr.  53/2003  republicata  si 1 avertisment
contraventional.

De asemenea au fost depistati 12 angajatori la care lucrau 16 persoane fara forme legale.
Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca fara forme legale a fost de 160.000 lei.

      B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA DECEMBRIE

1) Plan comun de actiune privind reducerea incidentei muncii nedeclarate

Perioada de aplicabilitate a Planului comun de actiune semnat de Inspectia Muncii, Inspectoratul
General  al  Politiei  Romane,  Inspectoratul  General  al  Jandarmeriei  Romane  si  Garda  Financiara  s-a
prelungit si in luna decembrie.

Au fost verificati un numar de 229 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora.
     Cu ocazia controalelor au fost constatate 870 deficiente RM+SSM si au fost dispuse 871 masuri

iar 38 angajatori au fost sanctionati.
      S-au aplicat 41 de sanctiuni contraventionale in cuantum de 164.000 lei.

Astfel, 12 angajatori  care  practicau  munca  fara  forme  legale,  au  fost  sanctionati  pentru
incalcarea art. 260,alin.1, lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 160.000 lei, pentru un numar
de 16 persoane care lucrau fara forme legale.
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     In cadrul planului comun privind reducerea incidentei muncii nedeclarate s-a desfasurat
urmatoarea campanie :

Campania nationala privind identificarea cazurilor de munc  la negru    „O  ZI  PE
PT MÂN ”
-  in fiecare zi de joi, respectiv in datele 07, 14, 21 si 28 decembrie 2011.

       Au fost verificati un numar de 44 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora. In urma
verificarilor au fost constatate 257 deficiente RM si au fost dispuse 257 masuri. Au fost aplicate 18
sanctiuni contraventionale in cuantum de 50.000 lei.

Astfel, 5 angajatori  care  practicau  munca  fara  forme  legale,  au  fost  sanctionati  pentru
incalcarea art. 260,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 50.000 lei, pentru un numar
de 5 persoane care lucrau fara forme legale.

Deficiente  constatate in domeniul relatiilor de munca:
neincheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca;
neintocmirea pontajelor;
neintocmirea regulamentului intern;
nerespectarea repausului saptamanal;
netransmiterea registrului de evidenta al salariatilor in format electronic.

    2) Campania na ional  privind identificarea cazurilor de munca fara forme legale precum
si verificarea modului in care se respecta prevederile legale de securitate si sanatate in
munca pentru lucratorii angajati in cadrul unitatilor care au ca obiect de activitate
„protectia si garda”

I. Obiectivul campaniei
Campania are ca obiectiv verificarea respectarii de catre angajatori a prevederilor legale de

securitate in munca, depistarea muncii nedeclarate sj asigurarea supravegherii starii  de  sanatate  a
lucratorilor care  desfasoara activitati  de protectie  si  garda a obiectivelor sj bunurilor private cat si a
celor de interes public. Se vor avea in vedere urmatoarele prioritati:

• cresterea gradului de constientizare a angajatorilor sj lucratorilor in ceea ce priveste necesitatea
respectarii prevederilor legale in domeniul sanatatii sj securitatii in munca cat si a relatiilor de
munca din acest domeniu de activitate;

• stabilirea masurilor care se impun, ca urmare a nerespectarii de catre angajatori si lucratori, a
cerintelor de sanatate si securitatea in munca in vederea prevenirii producerii accidentelor de
munca si a imbolnavirilor profesionale.

• „Memorandumul de Intelegere" intre Comunitatea Europeana si Romania semnat in data de 23
iunie 2009, in care a fost asumata ca masura cre§terea intensitatii controalelor privind identificarea
§i combaterea cazurilor de munca nedeclarata. In acest context, a fost aprobata Strategia Nationala
privind reducerea incidentei muncii nedeclarate pentru perioada 2010 - 2012.

II. Grupul tinta
Grupul tinta al campaniei l-au reprezentat: ,

- angajatori   care desfasoara activitati   de protectie si   garda -  Cod  CAEN   8010 (respectiv
societati comerciale cu raspundere limitata sau/si pe actiuni);

- angajatori care isi asigura activitatea de paza cu personal propriu.
III. Durata campaniei

Campania s-a  desfasurat in perioada 20 - 21.12.2011 in toate judetele.

Din punct de vedere al relatiilor de munca:
Au fost verificati un numar de 10 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 53 deficiente RM si au fost dispuse 53 masuri.
Nu s-au aplicat sanctiuni contraventionale.
Deficiente  constatate in domeniul relatiilor de munca:
nu sunt evidentiate in pontaje orele de noapte;
dosarele de personal nu sunt completate cu toate actele necesare angajarii;
nu sunt comunicate atributiile din fisa postului;
nerespectarea duratei maxime a timpului de lucru de 12 ore pe zi.

Din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca:
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Au fost verificati un numar de 7 de  agenti  economici  sau  puncte  de  lucru  ale  acestora.  Cu
ocazia controalelor au fost constatate 24 deficiente SSM si au fost dispuse 24 masuri.

S-au aplicat 3 avertismente contraventionale.

Deficiente  constatate in domeniul securitatii si sanatatii in munca:
nu sunt intocmite tematici corespunzatoare pentru instruirea lucratorilor;
fisele individuale de instruire nu sunt insotite de copii ale fiselor de aptitudini medicale;
evaluarea riscurilor nu este corespunzatoare;
nu au fost desemnati conducatorii locurilor de munca pentru efectuarea instruirii periodice;
nu  s-a intocmit pentru toti lucratorii fisa de identificare a factorilor de risc profesional;
nu s-a realizat informarea reciproca despre riscurile profesionale la locurile de munca unde isi

desfasoara activitatea lucratori ai beneficiarului si prestatorului serviciilor de paza.

3) Campania na ional  de verificare a respectarii  prevederilor legale de securitate si
sanatate in munca la desfasurarea activitatii cu articole pirotehnice.

Inspectia  Muncii  a  derulat  in  perioada  19.12.2011-  30.12.2011,  o  campanie  nationala  de
verificare a legalitatii comercializarii articolelor pirotehnice.

Aceasta actiune a fost motivata de unele evenimente grave petrecute anii anteriori in tara si
strainatate care s-au soldat cu explozii si incendii de mari proportii la depozite de articole pirotehnice,
ce au fost distruse in totalitate. Aceste evenimente au provocat mari pagube materiale si chiar umane,
repercusiunile facandu-se resimtite pe o suprafata considerabila in jurul acestor depozite.

Avand in vedere cele aratate, s-a impus efectuarea de controale la toti detinatorii de astfel de
articole, pentru a se verifica daca:

• acestia  sunt  autorizati  conform  legii  de  catre  Inspectoratul  Teritorial  de  Munca  si
Inspectoratul Judetean de Politie;

• miscarea articolelor pirotehnice, respectiv intrarea si iesirea acestora se face in baza
documentelor prevazute de lege;

• transportul articolelor respective se face conform prevederilor legale;
• depozitarea acestora este conforma;
• articolele sunt etichetate conform legii si au aplicate instructiuni de utilizare in limba

romana.
Campania s-a desfasurat pe parcursul a 10 zile, respectiv in perioada 19-30 decembrie 2011. Au

fost verificati un numar de 6 de  agenti  economici  sau  puncte  de  lucru  ale  acestora.  Cu  ocazia
controalelor au fost constatate 8 deficiente SSM si  au  fost  dispuse 8 masuri. S-au aplicat 4
avertismente contraventionale.

18.01.2012              I.T.M. Neamt
        Purtator de cuvant


