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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 01.12.2016 - 31.12.2016, 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, 16  inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial
de Munca Neamt, au efectuat 216 controale, ocazie cu care s-au constatat 240
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 91 sanctiuni contraventionale insumand
70.500 lei .

A. ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA  DECEMBRIE:

A1.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

In luna decembrie, au fost realizate 114 vizite de control si evaluare la unitati
economice. Totodata, cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 83 sanctiuni
contraventionale. Valoarea totala a amenzilor aplicate a fost de 23.000 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.

A2.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

Control relatii de munca

In luna decembrie, au fost controlati 102 agenti economici. Cu prilejul controalelor
au fost aplicate un numar de 8 sanctiuni contraventionale din care 6 amenzi
contraventionale, insumand 47.500 lei, respectiv 2 avertismente contraventionale,
pentru incalcari ale Legii nr. 53/2003 modificata si completata si H.G.
nr.500/2011. De asemenea, au fost depistati 3 angajatori la care lucrau 4
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persoane fara forme legale de angajare. Cuantumul amenzilor aplicate pentru
munca fara forme legale de angajare a fost de 40.000 lei.

Au fost depistate deasemeni 20 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 39 de masuri pentru remedierea
neconformitatilor. Au fost aplicate 3 sanctiuni contraventionale, din care 1 amenda
si 2 avertismente contraventionale.

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA  DECEMBRIE:

I. Sedinta de lucru I.T.M. Neamt - Consiliul Consultativ Tripartit

In data de 15.12.2016, ora 1100, 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:

ORDIN nr. 1.392 din 9 noiembrie 2016 pentru modificarea i completarea

Normelor metodologice privind activitatea de control al respect rii perioadelor

de conducere, pauzelor i perioadelor de odihn  ale conduc torilor auto i al

utiliz rii aparatelor de înregistrare a activit ii acestora, aprobate prin Ordinul

ministrului transporturilor nr. 1.058/2007;

Decizia nr. 9 din 16 mai 2016 referitoare la recursul în interesul legii cu privire

la încadrarea în grupa I i a II-a de munc  a activit ii desf urate anterior

datei de 1 aprilie 2001;

LEGE nr. 220 din 17 noiembrie 2016 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii;

Ordinul nr. 1375/2016 pentru modificarea i completarea Regulamentului

privind timpul de munc , organizarea i efectuarea g rzilor în unit ile publice

din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului s ii nr. 870/2004.
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II. Actiunea nr. 5 din Programul Cadru al Inspectiei Muncii – Campanie nationala de
supravegherea pietei produselor industriale in domeniul de competenta al
Inspectiei Muncii conform programului sectorial pentru anul 2016, coordonat de
catre Comisia Europeana

In luna decembrie 2016, au fost verificate 4 societati. Au fost verificate 33 de
produse. Nu s-au constatat neconformitati. Nu au fost aplicate sanctiuni
contraventionale.

III. INFORMATII LEGISLATIVE.

Conform prevederilor Hotararii de Guvern  nr. 1/06.01.2017 pentru stabilirea

salariului de baz  minim brut pe ar  garantat în plat , incepând cu data de 1

februarie 2017, salariul de baz  minim brut pe ar  garantat în plat , sum

stabilit  în bani care nu include sporuri i alte adaosuri, se stabile te la 1.450 lei

lunar, pentru un program complet de lucru de 166,00 ore, în medie, pe lun , în

anul 2017, reprezentând 8,735 lei/or .

Stabilirea salariului de baz  sub nivelul celui prev zut la art. 1 din hotararea de

guvern, constituie contraven ie i se sanc ioneaz  cu amend  de la 300 lei la 2.000

lei, pentru fiecare contract individual de munc  în care salariul minim este stabilit

sub cel men ionat în prezenta hot râre, în m sura în care, potrivit legii, fapta nu

constituie infrac iune.

IV. In perioada 26.01.2017-28.01.2017, conducerea Inspectoratului Teritorial
de Munca Neamt a participat la intalnirea de lucru organizata de Inspectia
Muncii , pentru evaluarea activitatii in anul 2016. Activitatea institutiei a fost
apreciata ca fiind foarte buna, realizandu-se toate obiectivele, conducerea
institutiei primind calificativul ,, foarte bine’’, cu note maxime.

Ioan Popescu

Inspector ef

Inspectoratul Teritorial de Munca Neam

Nicolae Harlea

Consilier juridic - purtator de cuvant
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