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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 01.03.2017 - 31.03.2017, 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, 20 de inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial
de Munca Neamt, au efectuat 293 controale, ocazie cu care s-au constatat 408
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 148 sanctiuni contraventionale insumand
254.000 lei .

A. ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA  MARTIE:

A1.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

In luna martie, au fost realizate 117 vizite de control si evaluare la unitati
economice. Totodata, cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 127
sanctiuni contraventionale. Valoarea totala a amenzilor aplicate a fost de 36.000
lei.

Analiza situatiei accidentelor de munca.

In luna martie, la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt au fost inregistrate 5
accidente de munca soldate cu incapacitate temporara de munca.

A2.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

Control relatii de munca

In luna martie, au fost controlati 176 agenti economici. Cu prilejul controalelor au
fost aplicate un numar de 21 sanctiuni contraventionale din care 17 amenzi
contraventionale, insumand 218.000 lei, respectiv 4 avertismente
contraventionale, pentru incalcari ale Legii nr. 53/2003 modificata si completata si
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H.G. nr.500/2011. De asemenea, au fost depistati 14 angajatori la care lucrau 21
de persoane fara forme legale de angajare. Cuantumul amenzilor aplicate pentru
munca fara forme legale de angajare a fost de 210.000 lei.

La 2 angajatori, au fost identificate 2 persoane - minori care prestau activitate
fara forme legale de angajare, motiv pentru care s-a inaintat organelor de
cercetare penala documentatia necesara pentru a se stabili daca sunt intrunite
elementele constitutive ale infractiunii prevazute de art.265, alin.1 din Legea
nr.53/2003 republicata (incadrarea în munc  a unui minor cu nerespectarea
condi iilor legale de vârst  sau folosirea acestuia pentru prestarea unor activit i
cu înc lcarea prevederilor legale referitoare la regimul de munc  al minorilor) .

Au fost depistate 102 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 54 de masuri pentru remedierea
neconformitatilor. A fost aplicata 1 sanctiune contraventionala, respectiv
avertisment contraventional.

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

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

In data de 21.03.2017, 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:

LEGEA nr. 6 din 16 februarie 2017 a bugetului de stat pe anul 2017;

LEGEA nr. 7 din 16 februarie 2017 a bugetului asigur rilor sociale de stat pe anul
2017;

HOT RÂRE  nr.  20  din  7  martie  2017 referitoare la Propunerea de Directiv  a
Parlamentului European i a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE
privind protec ia lucr torilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agen i
cancerigeni sau mutageni la locul de munc ;

Contract colectiv de munc  unic nr. 78 din 22 februarie 2017 la Nivel de Sector
de Activitate Înv mânt Preuniversitar
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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 2017, coordonat de
catre Comisia Europeana

In luna martie 2017, au fost verificate 4 societati. Au fost verificate 34 de produse.
Nu s-au constatat neconformitati. Nu au fost aplicate sanctiuni contraventionale.

III. Ac iunea nr. 1 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii - Campanie europeana
,,Locuri de munca sanatoase pentru toate varstele’’.

In judetul Neamt campania are ca scop protectia lucratorilor in varsta.

In luna martie, conform metodologiei de desfasurare a campaniei, grupul  local de
lucru  de la nivelul inspectoratului a selectat angajatorii care vor constitui grupul
tinta al actiunii.

La data de 30 martie la sediul ITM Neamt a fost organizata o intalnire de lucru cu
scopul prezentarii obiectivelor si etapelor acestei campanii. La intalnire au fost
invitati managerii celor 10 societati din grupul tinta, lucratorii cu responsabilitati
in domeniul securitatii si sanatatii in munca (lucratori desemnati si/sau
reprezentanti ai serviciilor externe de prevenire si protectie) si medicii de
medicina muncii.  La intalnire au fost prezenti 12 participanti.

IV. Campanie locala de control in domeniul exploatarii forestiere.

In perioada 01.03.2017-31.03.2017 au fost efectuate actiuni de control la
angajatorii care efectueaza activitati specifice lucrarilor silvice si exploatarii
forestiere.  Au fost verificate un numar de 8 societati. S-au constatat un numar de
14 deficiente pentru care s-au dispus 14 masuri de remediere. La cei 8 angajatori
controlati, li s-au aplicat 12 avertismente contraventionale si 2 amenzi in valoare
totala de 8.000 lei.

Deficiente in domeniul securitatii si sanatatii in munca:

Neacordarea de catre angajator a echipamentului individual de protectia
muncii( ex.- fasonatorul mecanic nu purta pantaloni antilant), nepurtarea de
catre salariat a echipamentului individual de protectie;

Neasigurarea primului ajutor la locul de munca, lipsa trusei sanitare;

Lipsa semnalizarii securitatii si sanatatii in munca la platformele primare,
semnalizare incompleta;
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V. Actiunea privind punerea in aplicare a legislatiei de protectie a lucratorilor
expusi la agenti chimici periculosi.

Pentru realizarea acestei actiuni in aceasta luna s-au derulat urmatoarele etape :

in perioada 20.03.2017 - 23.03.2017  au fost completate de catre 6
angajatori  din grupul tinta chestionare privind actiunea punctuala a
Inspectiei Muncii  pentru controlul punerii in aplicare a legislatiei de
protectie a lucratorilor expusi la agenti chimice periculosi.

controlul la cei 6 angajatori a fost finalizat prin  procese verbale de control
in  care au fost dispuse un numar de 10 masuri si au fost aplicate un numar
de 10 avertismente contraventionale.

Deficiente in domeniul securitatii si sanatatii in munca:

nu au fost efectuate determinari periodice de noxe;

nu a fost elaborata o procedura pentru verificarea, repararea si inlocuirea
echipamentelor de munca;

nu este asigurata o ventilatie corespunzatoare la locul de munca;

VI. In luna martie 2017, inspectorii  de munca, au participat la 9 sedinte ale
comitetelor de securitate si sanatate in munca, organizate de 8 angajatori (cu
peste 50 de lucratori), sedinte in cadrul carora - dialogul real intre partenerii
sociali: patronat, sindicat/reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice si
reprezentantii institutiilor statului - a avut ca obiect imbunatatirea securitatii si
sanatatii in munca la nivelul unitatii, respectiv propuneri privind politica de
securitate i s tate în munc i planul de prevenire i protec ie, conform
regulamentului intern sau regulamentului de organizare i func ionare.

Ioan Popescu

Inspector ef

Inspectoratul Teritorial de Munca Neam

Nicolae Harlea  - Consilier juridic - purtator de cuvant
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