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                                                                                                                   Aprobat,
       Inspector sef

                                                                                              Jur. Popescu Ioan

Informatii de presa

In perioada 01.09.2010 - 30.09.2010 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a
avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul
2010”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata, a Legii nr.319/2006 si a Legii
nr.53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

In aceasta perioada, 20 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca
Neamt,  au   verificat 345 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 2.177 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 234 sanctiuni
contraventionale insumand 413.700 lei RON.

A. ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA SEPTEMBRIE :

A1.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

In luna septembrie 2010 au fost realizate 97 vizite de control si evaluare la unitati economice.
Totodata  cu  ocazia  controalelor  s-au  aplicat  un  numar  de 36 sanctiuni contraventionale in

valoare totala de 148.000 lei.

 Analiza situatiei accidentelor de munca
In luna septembrie, in judet s-au produs 2 evenimente urmate de deces, aflate in cercetarea

institutiei noastre, s-au inregistrat 4 accidente de munca cu incapacitate temporara de munca.

A2.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

1.Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca
La sfarsitul lunii septembrie 2010 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau  inregistrati

un numar de 7.046 agenti economici cu capital privat activi.
In aceasta perioada s-au inregistrat 2.093 contracte individuale de munca si 2.218 incetari de

activitate.
La data de 30.09.2010,  numarul  de  contracte  individuale  de  munca  active  existente  in

evidenta I.T.M. Neamt  a fost de 61.737.

2. Control relatii de munca

Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta
de  munca  fara  forme  legale  si  luarea  masurilor  care  se  impun  pentru  a  determina  angajatorii  sa
respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

 In luna septembrie au fost controlati un numar de 248 agenti economici la care isi desfasurau
activitatea un numar de 5.205 de salariati. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 198
sanctiuni contraventionale din care 66 amenzi contraventionale, insumand 265.700 lei  pentru
incalcari ale prevederilor Legii nr. 130/1999, republicata si Legii nr. 53/2003 cu modificarile si
completarile ulterioare si 132 avertismente contraventionale.

 De asemenea au fost depistati 52 angajatori la care lucrau 80 persoane fara forme legale, din
care 26 femei. Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca fara forme legale a fost de 240.000 lei.
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B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA SEPTEMBRIE

1. Campanie nationala privind identificarea cazurilor de munc  nedeclarat     „O  ZI  PE
PT MÂN ”

Obiectivele Campaniei
a) generale

Identificarea angajatorilor care folosesc personal f  forme legale de angajare;
Cre terea  gradului  de  con tientizare  a  angajatorilor  i  a  angaja ilor  în  ceea  ce
prive te necesitatea respect rii prevederilor legale în domeniul rela iilor de munc ;
Diminuarea consecin elor sociale i economice negative care deriv  din
nerespectarea de c tre angajatori a prevederilor legale men ionate.
Identificarea angajatorilor care utilizeaz  nelegal munca copiilor i a tinerilor.

b) specifice
Cre terea num rului de angajatori controla i;
determinarea  angajatorilor  de  a  încheia  contracte  individuale  de  munc  pentru
persoanele depistate f  forme legale de angajare i de a le înregistra în termenul
legal la inspectoratul teritorial de munc  pe raza c ruia societatea are sediul social.

Grup int
În vederea identific rii i combaterii cazurilor de munc  nedeclarat , Inspectoratul  Teritorial de

Munc  Neamt, a efectuat ac iuni de control, cu caracter inopinat, la to i angajatorii care isi desfasoara
activitatea pe raza localitatilor Roman si Targu Neamt. Campania in luna septembrie s-a desf urat
începând cu data de 07.09.2010, in zilele de 14.09.2010, 21.09.2010 si 28.09.2010.

Au fost verificati un numar de 109 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care
prestau activitate un numar de 1.586 salariati, din care 1.026 femei .

Cu ocazia controalelor au fost constatate 802 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003,
Legii nr.130/1999, iar 62 agenti economici au fost sanctionati cu amenzi contraventionale in valoare
de 66.600 lei.

Astfel, 19 angajatori  care  practicau  munca  fara  forme  legale,  au  fost  sanctionati  pentru
incalcarea art. 276,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 63.000 lei, pentru un numar
de 21 persoane care lucrau fara forme legale.

Deficiente  constatate in domeniul relatiilor de munca:
neincheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca;
neintocmirea pontajelor;
neinregistrarea in termen a declaratiilor fiscale si a statelor de plata;
neintocmirea, neactualizarea, regulamentului intern;
nerespectarea repausului saptamanal;
netransmiterea registrului de evidenta al salariatilor in format electronic
lipsa initierii negocierii colective la nivel de unitate.

2.  Campanie nationala privind identificarea cazurilor de munc  nedeclarat   in domeniul
constructiilor

I. Obiectivele campaniei
Verificarea respect rii de c tre angajatorii din domeniul construc iilor a prevederilor legale în
domeniul rela iilor de munc ;
Diminuarea consecin elor sociale i economice negative care deriv  din nerespectarea de c tre
angajatorii din domeniul construc iilor a prevederilor legale men ionate.
Cre terea  gradului  de  con tientizare  a  angajatorilor  i  a  lucr torilor  în  ceea  ce  prive te
necesitatea respect rii prevederilor legale în domeniul rela iilor de munc ;
Identificarea angajatorilor care utilizeaz  nelegal munca copiilor i a tinerilor.

Grup int  – angajatori i lucr tori din sectorul construc iilor
II. Durata campaniei

Ac iunea  de control s-a desf urat pe perioada a 2 zile, 23 – 24 septembrie 2010.
III. Rezultatele campaniei

In aceasta perioada, inspectori de munca din cadrul compartimentului control relatii de munca
al  ITM  Neamt  au  efectuat  controale  pentru  verificarea  respect rii  de  c tre  angajatorii  din  domeniul
construc iilor  a  prevederilor  legale  în  ceea  ce  privesc  relatiile  de  munca.  Cu  aceasta  ocazie,  au  fost
verificate 19 unitati  la  care isi  desfasurau activitatea un numar de 244 salariati, din care 106 erau
femei.

Pentru cele 147 neconformitati constatate in domeniul relatiilor de munca s-au aplicat 12
sanctiuni contraventionale in cuantum de 70.500 lei.
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Au fost depistati un numar de 7 angajatori care practicau munca fara forme legale, acestia fiind
sanctionati pentru incalcarea art. 276,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 69.000 lei,
pentru un numar de 23 persoane.

Exemple de deficiente sanctionate in domeniul relatiilor de munca:
neincheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca;
neintocmirea pontajelor;
neinregistrarea in termen a declaratiilor fiscale si a statelor de plata;
neintocmirea regulamentului intern;
nerespectarea repausului saptamanal;
netransmiterea registrului de evidenta al salariatilor in format electronic;

3. Campanie nationala privind identificarea cazurilor de munca nedeclarata precum si
verificarea respectarii prevederilor legale referitoare la securitatea si sanatatea in
munca in activitatea desfasurata in domeniul confectii textile, pielarie si incaltaminte
In  perioada  16-17.09.2010  a  fost  initiata  o  actiune  de  control  tip  campanie  la  societatile  cu

obiect de activitate  confectii textile.
Mentionam ca in baza de date a I.T.M. Neamt sunt inregistrate un numar de 179 unitati cu

obiect de activitate confectii textile, pielarie si incaltaminte.
I.      Obiectivul Campaniei

Identificarea angajatorilor care folosesc personal f  forme legale de angajare i
luarea m surilor care se impun pentru respectarea de c tre angajatorii din domeniul
confec ii – textile, piel rie i înc minte a prevederilor legale în ceea ce prive te:
rela iile de munc , condi iile de munc , respectiv securitatea i s tatea în munc ;
Identificarea angajatorilor care utilizeaz  nelegal munca copiilor i a tinerilor;
Cre terea gradului de con tientizare a angajatorilor i a angaja ilor în ceea ce prive te
necesitatea respect rii prevederilor legale în domeniul rela iilor de munc , al
condi iilor de munc , al securit ii i s ii în munc ;
Diminuarea consecin elor sociale i economice negative care deriv  din nerespectarea
de  c tre  angajatorii  din  domeniul  confec ii  –  textile,  piel rie  i  înc minte  a
prevederilor legale men ionate.

II. Grup int
1. Unit i economice din industria textil
2. Unit i economice din industria confec iilor din textile, blan i piele, piel rie i înc minte
Actiunea a vizat ca tematica in domeniul relatiilor de munca si al sanatatii si securitatii in

munca urmatoarele: angajarea si salarizarea personalului, organizarea activitatii de protectie a muncii,
pregatirea si instruirea personalului, organizarea si functionarea Comitetelor de Securitate si Sanatate
in Munca din unitate, organizarea serviciilor medicale de întreprindere si modul in care se asigura
supravegherea starii de sanatate a salariatilor.

De asemenea, s-a urmarit acolo unde a fost cazul modul in care au fost indeplinite masurile
dispuse cu ocazia controalelor anterioare.

In urma verificarilor  au fost constatate urmatoarele aspecte:
a) din  punct  de  vedere  al relatiilor de munca la unitatile controlate s-au constatat urmatoarele
neconformitati:

1)  primirea  la  munca  a  unei  persoane  fara  a  avea  incheiat  contract  individual  de  munca  in
forma scrisa, anterior inceperii raporturilor de munca ;

2)  angajatorul  nu  a  dus  la  indeplinire  masurile  dispuse  de  inspectorii  de  munca  in  procesele
verbale;

3) nerespectarea termenului legal de depunere a dovezilor de calculare a drepturilor salariale si
a declaratiilor fiscale ;

4) netransmiterea modificarilor intervenite in completarea registrului salariatilor in forma
electronica ;

5) nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la obligatia de a tine o evidenta a orelor prestate
de fiecare salariat ;

6) neintocmirea programarii concediilor de odihna pentru salariati pe anul 2010 ;
7) nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la repausul saptamanal.
Un numar de 21 angajatori au fost sanctionati contraventional dintre care 3 angajatori pentru

munca fara forme legale.
b) din  punct  de  vedere  al securitatii si sanatatii in munca la unitatile controlate s-au

constatat urmatoarele neconformitati :
     1) Lipsa instructiunilor proprii la unele echipamente de munca cum ar fi : masinile de cusut;
 2) Semnalizare de securitate necorespunzatoare;
 3) Comitetul de securitate si sanatate in munca nu s-a intrunit cel putin o data pe trimstru;
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 4) Neasigurarea de materiale necesare instruirii si informarii lucratorilor;
5) Lipsa de supraveghere a starii de sanatate a lucratorilor prin controale medicale periodice;

 6) Fisele de post nu contin atributii si responsabilitati insuficiente in domeniul securitatii si
sanatatii in munca pentru lucratori;

 7) Lipsa tematicilor la instruire;
 8) Lipsa buletinelor de verificare a prizelor de pamant.
 Cu prilejul actiunii au fost controlati un numar de 21 de angajatori la care-si desfasura

activitatea 1455 de lucratori.  Au fost  depistate 41 de neconformitati pentru care s-au dispus 41 de
masuri. Au fost sanctionati 8 de angajatori. S-au aplicat 8 de sanctiuni contraventionale in valoare
totala de 29.000 lei. (5 amenzi si 3 avertismente).

4.  Intalniri de lucru cu angajatorii din domeniile de activitate: constructii de masini,
confectii metalice, constructii civile si constructii de instalatii electrice, silvicultura,
exploatare forestiera, prelucrarea lemnului si mobilier

In zilele  de 09.09.2010, 29.09.2010 si 30.09.2010 au fost organizate 3 intalniri la care au
participat angajatori, persoane desemnate cu securitatea muncii,inspectori de munca din cadrul ITM
Neamt,  servicii externe si alti specialisti care desfasoara activitatea in domeniile constructii de masini,
confectii metalice, constructii civile si constructii de instalatii electrice, silvicultura, exploatare
forestiera, prelucrarea lemnului si mobilier .

Aceste intalniri  au fost  realizate pentru implementarea planului  de actiuni  al  Inspectiei  Muncii
privind  promovarea  realizarii  efective  a  evaluarii  riscurilor  in  IMM-uri  prin  sesiuni  de  informare  si
constientizare, o continuarea a proiectului PHARE RO 04/IB/SO-01.

La sedinta de lucru din data de 29.09.2010, privind „Promovarea bunelor practici de securitate
si  sanatate  in  munca  in  domeniul  Silvicultura,  exploatare  forestiera,  prelucrare  primara  lemn  si
fabricarea mobilei ” au participat un numar de 29 angajatori, persoane desemnate cu activitatea de
prevenire si protectie si inspectori de munca din cadrul ITM Neamt si s-au abordat urmatoarele teme
de discutii:

Analiza cauzelor si imprejurarilor producerii evenimentelor soldate cu victime din randul
lucratorilor in cursul anului 2009 si primul semestru din anul 2010;
Bunele  practici  de  securitate  si  sanatate  in  munca  in  domeniul  silvicultura,  exploatare
forestiera, prelucrare primara lemn si fabricarea mobilei;
Evaluarea riscurilor chimice din industria mobilei;
Certificarea echipamentelor individuale de protectie;
Protectia tinerilor la locul de munca.
La sedinta de lucru din data de 30.09.2010, privind „Promovarea bunelor practici de securitate

si sanatate in munca in domeniul constructiilor civile si constructii instalatii electrice ” au participat un
numar de 18 angajatori, persoane desemnate cu activitatea de prevenire si protectie si inspectori de
munca din cadrul ITM Neamt si s-au discutat urmatoarele teme :

Analiza rezultatelor campaniilor in constructii din lunile iulie-august 2010 la nivelul judetului
Neamt ;
Bunele practici de securitate si sanatate in munca in activitatile de constructii civile si constructii
instalatii electrice;
Informarea si constientizarea angajatorilor si partenerilor sociali privind protectia tinerilor in
munca.

5. Actiune de control la unitatile care isi desfasoara activitatea in domeniul transport
taxiuri din municiul Roman.

In data de 29.09.2010,  s-a  desfasurat  o  actiune  de  control,  in  timpul  noptii,  la  agentii
economici cu obiect de transport cu taxiuri din municipiul Roman.

Actiunea a antrenat un numar de 9 inspectori de munca organizati in 3 echipe.
Au fost verificati 7 angajatori, obiectivul actiunii de control a fost verificarea respect rii a

prevederilor legale în ceea ce privesc relatiile de munca, in special munca fara forme legale. Au fost
depistate 7 persoane care prestau activitate  fara a avea incheiate contracte individuale de munca in
forma scrisa, anterior inceperii raporturilor de munca.

In urma controlului au fost aplicate 4 amenzi  in  valoare  de 21.000 lei si 4 avertismente
contraventionale.

13.10.2010              I.T.M. Neamt
        Purtator de cuvant


