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 01.12.2017 - 31.12.2017, activitatea Inspectoratului Teritorial de
Munca Neamt a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de
actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2017”, 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, 18 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de
Munca Neamt, au efectuat 255 de controale, ocazie cu care s-au constatat 299
deficiente in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca si
s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate,
aplicandu-se 93 sanctiuni contraventionale in cuantum de 49.300 lei.

A. ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA DECEMBRIE:
A1. ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA
In luna decembrie, au fost realizate 115 vizite de control si evaluare la unitati
economice si s-au aplicat 85 de sanctiuni contraventionale in cuantum de 7.500
lei.
Analiza situatiei accidentelor de munca.
In luna decembrie, la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt au fost inregistrate
6 accidente de munca soldate cu incapacitate temporara de munca.

A2. ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA
In luna decembrie, au fost controlati 140 de agenti economici. Cu prilejul
controalelor au fost aplicate un numar de 8 sanctiuni contraventionale in cuantum
de 41.800 lei, pentru incalcari ale Legii nr. 53/2003 modificata si completata si
H.G. nr.500/2011.
Au fost depistate 2 cazuri de munca nedeclarata la 2 angajatori pentru care nu
s-au incheiat forme legale de angajare. In vederea identificarii si combaterii muncii
nedeclarate, au fost dispuse 2 masuri si s-au aplicat 2 sanctiuni contraven ionale
în valoare de 40.000 lei.
Au fost depistate 65 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.905/2017 (art.4,alin.1,lit.a
- cel mai târziu în ziua lucr toare anterioar începerii activit ii de c tre de c tre
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fiecare persoan care urmeaz s se afle într-un raport de munc cu angajatorul în
baza unui contract individual de munc ) fiind dispuse 68 de masuri pentru
remedierea neconformitatilor.

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA DECEMBRIE:
I. Sedinta de lucru I.T.M. Neamt - Consiliul Consultativ Tripartit
In data de 19.12.2017, 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:
- Ordinul nr. 1.252 din 27 octombrie 2017 privind modificarea i completarea
Ordinului ministrului s
ii i al ministrului muncii, familiei i protec iei sociale
nr. 1.378/2.287/2011 pentru aprobarea Procedurii privind investigarea
i
diagnosticarea bolilor profesionale, precum i a listei presta iilor medicale
aferente;
-Legea nr. 232 din 29 noiembrie 2017 pentru modificarea i completarea Legii nr.
156/2000 privind protec ia cet enilor români care lucreaz în str in tate;
-Ordonanta de Urgenta nr. 91 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea i
completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului pl tit din
fonduri publice;
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 2017, coordonat de
catre Comisia Europeana
In luna decembrie 2017, au fost verificate 4 societati. Au fost verificate 32 de
produse. Nu s-au constatat neconformitati. Nu au fost aplicate sanctiuni
contraventionale.
III. Campania de informare si constientizare cu privire la modificarea salariului brut
in contextul transferului contributilor sociale obligatorii de la angajator la angajat,
aplicarea prevederilor derogatorii de la legea 62/2011 reglementate prin art. VII
din O.U.G. nr. 82/2017 pentru modificarea si completatea unor acte normative,
registrul general de evidenta a salariatilor si transformarea muncii nedeclarate in
munca declarata
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Campania de informare si constientizare cu privire la modificarea salariului brut in
contextul transferului contributilor sociale obligatorii de la angajator la angajat se
desf oara in perioada 04 decembrie 2017 - 31 ianuarie 2018.
Obiectivele Campaniei:
Cre terea gradului de constientizare a entit ilor care au calitatea de angajator
i folosesc for de munc f
respectarea prevederilor legale, în ceea ce
prive te consecin ele sociale i economice pe care le produce munca
nedeclarat ;
Clarificarea unor aspecte in ceea ce prive te modul de interpretare i de
aplicare a prevederilor legale referitoare la registrul general de eviden
a
salaria ilor, in special a celor privind transmiterea in registru a modific rilor
salariale rezultate din transferul contribu iilor sociale obligatorii de la angajator
la angajat, ca urmare a negocierii p ilor contractului de munc ;
Informarea referitoare la punerea in aplicare a prevederilor art. VII din OUG nr.
82/2017 i con tientizarea angajatorilor cu privire la ini ierea negocierii
colective a contractelor colective de munc , respectiv la negocierea colectiv a
actelor adi ionale la contractele i acordurile colective de munc in vigoare.
Cu ocazia actiunilor de informare si constientizare, Inspectoratul Teritorial de
Munca Neamt, a programat si realizat 2 intalniri in data de 14.12.2017, in sala de
sedinte a ITM Neamt la ora 930 si respectiv in sala de sedinte ANAF din municipiul
Piatra Neamt ora 1200.
La aceste sesiuni de informare au participat inspectorul sef adjunct Relatii de
Munca, seful serviciului Control Sanatate si Securitate in Munca, inspectori de
munc din cadrul compartimentului Contracte Colective de Munca si Monitorizare
Relatii de Munca, precum si reprezentan ii entit ilor care au calitatea de
angajator, din toate domeniile de activitate: societ i comerciale, regii autonome,
persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, precum i cu reprezentan i ai
organiza iilor patronale i sindicale si lucratori cu atributii de securitate si sanatate
in munca, fiind prezente un numar de 130 de persoane.
Cu acesta ocazie, au fost vizate urm toarele aspecte:
principalele reglement ri cu privire la încheierea, executarea, modificarea,
suspendarea si încetarea contractului individual de munc ;
prevederile legale privind timpul de munca i timpul de odihn ;
dispozi iile legale referitoare la contractul individual de munc cu timp partial,
coroborate cu prevederile referitoare la obligatia angajatorului de a ine la locul
de munc eviden a orelor de munc prestate zilnic de fiecare salariat;
punerea in aplicare a prevederilor legale referitoare la transmiterea in registru a
modific rilor salariale rezultate din transferul contributiilor sociale obligatorii de
la angajator la angajat, ca urmare a negocierii p ilor contractului de munc ;
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punerea in aplicare a prevederilor art. VII din OUG nr. 82/2017 i con tientizarea
angajatorilor in legatura cu obligatia referitoare la initierea negocierii colective
pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonan ei de urgen a Guvemului nr.
79/2017 pentru modificarea i completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, respectiv la negocierea colectiv a actelor adi ionale la contractele i
acordurile colective de munc in vigoare.
imbunatatirea securitatii si sanatatii la locul de munca si necesitatea respect rii
prevederilor legale referitoare la securitatea i s
tatea în munc pentru
eliminarea / diminuarea accidentelor de munc si promovarea st rii de bine la
locul de munc , cu consecin e benefice în plan social i profesional .
Totodata, a fost difuzat un comunicat de presa catre mass-media si postat pe siteul www.itmneamt.ro o informare cu privire la modul de desfasurare a campaniei
susmentionate.
IV. Ac iunea nr. 3 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii –“Campania na ional de
control privind respectarea prevederilor legale în ceea ce prive te instruirea i
informarea lucr torilor in perioada 15.04.2017-30.11.2017”
Obiectivul prioritar al acestei campanii a fost cresterea gradului de constientizare
a angajatorilor in ceea ce priveste necesitatea respectarii cerintelor minime de
securitate si sanatate in munca in activitatile de informare si instruire a
lucratorilor.
Verificarea prin ac iuni de control la angajatori a modului de implementare a
prevederilor legale care au f cut obiectul campaniei.
Grupul tinta a fost constituit din intreprinderile mici, mijlocii si mari, cu capital de
stat, privat si mixt de la nivelul judetului Neamt, care efectueaza activitati
economice stabilite de Ordinul nr. 337/2007 privind actualizarea clasificarii
activitatilor din economia nationala CAEN, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Au fost controla i un num r de 126 angajatori. S-au constatat un num r de 88
deficien e pentru care s-au dispus 88 m suri de remediere.
Au fost aplicate 85 avertismente contraven ionale si 3 amenzi in cuantum de 6.000
lei .
Deficiente in domeniul securitatii si sanatatii in munca:
Nu au fost identificate si evaluate toate riscurile de accidentare si imbolnavire
profesionala;
Nu au fost intocmite instructiuni proprii;
Nu au fost asigurate materialele necesare instruirii si informarii lucratorilor;
Lipsa tematicilor de instruire.
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V. Ac iunea nr. 5 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – Campanie na ional
privind verificarea modului în care angajatorii previn c derile de la în ime în
antierele temporare i mobile
Campania a avut ca obiectiv specific, verificarea cu prioritate a angajatorilor care
isi desfasurau activitatea pe antiere temporare i mobile si care executa lucr ri de
construc ii unde se utilizeaz schele.
In perioada octombrie-noiembrie au fost controla i un num r de 12 angajatori, cu
un numar total de 50 salariati. S-au constatat un num r de 8 deficien e pentru care
s-au dispus 8 m suri de remediere.
Au fost aplicate 8 avertismente contraven ionale la un numar de 8 angajatori.
Deficiente in domeniul securitatii si sanatatii in munca:
Neacordarea de catre angajatori a echipamentului individual de protectie;
Neasigurararea masurilor de prim ajutor in caz de accident;
Lipsa efectuarii examenelor medicale la angajare si periodic;
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;
Lipsa marcajelor si a intretinerii cailor de acces la locurile de munca.

VI. Ac iunea nr. 8 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – CAMPANIA NA IONAL
privind venficarea modului în care angajatorii români respect prevederile legale
referitoare la legisla ia muncii i la regimul juridic aplicabil strainilor pe teritoriul
României
Campania s-a desfasurat in perioada 07-13.12.2017.
Obiectivele Campaniei
Identificarea i combaterea muncii nedeclarate a str inilor pe pia a muncii din
Romania;
Identificarea angajatorilor care utilizeaz
lucrative;
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Identificarea angajatorilor români care primesc la munc pe teritoriul României
un lucr tor strain, non UE deta at ;
Verificarea respect rii prevederilor privind timpul de munc

i de odihn ;

Cre terea gradului de con tientizare a angajatorilor români pentru necesitatea
respect rii prevederilor legale privind angajarea str inilor;
Diminuarea consecin elor sociale i economice negative care deriv
nerespectarea regimului str inilor pe teritoriul României;

din

Au fost efectuate un numar de 38 de controale, au fost aplicate 3 sanctiuni din
care o amenda in cuantum de 20.000 lei. Totodata, au fost dispuse un numar de 41
de masuri.
VII. Ac iunea nr. 17 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii - Ac iune de
monitorizare privind riscurile existente la locurile de munc din întreprinderi mici
(10-49 lucr tori)
Ac iunea a avut ca obiectiv monitorizarea respect rii prevederilor legate privind
prevenirea riscurilor profesionale în întreprinderi mici, precum i cu privire la
surile de prevenire i protec ie aplicate.
S-a urm rit, pe de o parte, con tientizarea angajatorilor cu privire la necesitatea
respect rii cerin elor legale din domeniul securit ii i s
ii în munc i, pe de
alt parte, identificarea situa iei actuale a activit ilor de prevenire i protec ie
realizate în întreprinderi mici.
In cadrul ac iunii de monitorizare care s-a desf urat în perioada ianuarie decembrie 2017, au fost controlate un numar total de 33 de întreprinderi mici (IM).
In urma controalelor, s-au dispus 41 m suri de remediere.
Au fost sanctionate 31 întreprinderi mici cu un numar de 41 avertismente
contraventionale.
VIII. Ac iunea nr. 18 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii - Actiune de informare
privind consultarea lucratorilor si de verificare a organizarii si functionarii
comitetelor de securitate si sanatate in munca(C.S.S.M.)
Obiectivele actiunii au fost:
Sensibilizarea angajatorilor privind importanta consultarii lucratorilor, precum si
importanta organizarii si functionarii comitetelor de securitate si sanatate in
munca (CSSM);
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Informarea si constientizarea angajatorilor privind respectarea obligatiilor legale
referitoare la consultarea lucratorilor, precum si la organizarea si asigurarea
functionarii CSSM;
Informarea si constientizarea reprezentantilor lucratorilor cu raspunderi
specifice in domeniul SSM privind atributiile pe care le au in cadrul CSSM;
Elaborarea unei fise orientative pentru angajatori, privind consultarea
lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, si organizarea si
functionarea CSSM;
Informarea inspectorilor de munca privind verificarea in mod unitar a organizarii
si functionarii CSSM;
Elaborarea unui ghid orientativ pentru inspectorii de munca, privind verificarea
in mod unitar a organizarii si functionarii CSSM.

In cadrul acestei ac iuni, care s-a desf urat în cursul anului 2017, un numar de 35
de angajatori, cu mai mult de 50 de lucratori, au fost sensibilizati, informati si
constientizati privind necesitatea consultarii lucratorilor, organizarea si
functionarea C.S.S.M.
Nr. total al reprezentantilor lucratorilor în C.S.S.M. din întreprinderile controlate a
fost de 135. In urma controalelor, s-au dispus 14 m suri de remediere. Au fost
sanctionati cu 41 de avertismente contraventionale, un numar de 14 angajatori.

Ioan Popescu
Inspector ef
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