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               Aprobat,
     Director Coordonator

    Jur. Popescu Ioan

Informatii de presa

In perioada 01.03.2010 - 31.03.2010 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 597 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 2.498 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 235 sanctiuni
contraventionale insumand 149.900 lei RON.

A. ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA MARTIE :

           A1.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

In luna martie 2010 au fost realizate 175 vizite de control si evaluare la unitati economice.
Totodata  cu  ocazia  controalelor  s-au  aplicat  un  numar  de 58 sanctiuni contraventionale in

valoare totala de 37.500 lei.

 Analiza situatiei accidentelor de munca
 In luna martie, s-au inregistrat 6 accidente cu incapacitate temporara de munca si 1 accident

mortal inregistrat la SC MONDOSILVA SRL  a carui victima a fost salariatul T.I., accident cercetat de
catre Inspectoratul Teritorial de Munca Vaslui.

A2.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

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

numar de 7.300 agenti economici cu capital privat activi.
In aceasta perioada s-au inregistrat 1.984 contracte individuale de munca si 2.091 incetari de

activitate.
La data de 31.03.2010,  numarul  de  contracte  individuale  de  munca  active  existente  in

evidenta I.T.M. Neamt  a fost de 60.977.
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 martie au fost controlati un numar de 422 agenti  economici  la  care  isi  desfasurau
activitatea un numar de 4.804 de salariati, din care 2.170 femei.  Cu  prilejul  controalelor  au  fost
aplicate un numar de 177 sanctiuni contraventionale din care 33 amenzi contraventionale, insumand
112.400 lei  pentru incalcari ale prevederilor Legii nr. 130/1999, republicata si Legii nr. 53/2003 cu
modificarile si completarile ulterioare si 144 avertismente contraventionale.

 De asemenea au fost depistati 21 angajatori la care lucrau 31 persoane fara forme legale, din
care 14 femei. Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca fara forme legale a fost de 93.000 lei.
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A3.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL INSPECTIEI SOCIALE

           În domeniul Inspec iei Sociale,  în perioada 09.03.2010-19.03.2010, inspectori din cadrul
I.T.M. Neam i I.T.M. Bucure ti au efectuat 3 misiuni de inspec ie.

Controlul s-a efectuat la urm toarele unit i:
 Centrul de Integrare i Terapie Ocupa ional  Tîrgu Neam , unitate care func ioneaz  în cadrul
Funda iei de Dezvoltare Local  « Speran a » Tîrgu Neam  ;
 Centrul  de  Recuperare  i  Reabilitare  a  Persoanelor  cu  Handicap  P str veni  i  Centrul  de
Recuperare i Reabilitare Neuropsihiatric  R zboieni, unit i aflate în subordinea Consiliului
Jude ean Neam .
Misiunile au fost dispuse i realizate în baza Programul-cadru de ac iuni i inspec ie pe anul 2010

al Inspec iei Muncii.
Tema controlului a fost: ”Ac iune de verificare a respect rii standardelor de calitate i de cost a

serviciilor de asisten  social  pentru persoane cu handicap în scopul identific rii situa iilor de abuz i
neglijare asupra beneficiarilor”.

Obiectivul misiunilor de inspec ie a fost verificarea gradului de îndeplinire a recomand rilor din
raportul  misiunii  de inspec ie aferent temei  sus-men ionat  (  desf urate în perioadele 20.07.2009-
31.07.2009 i 03.08.2009 – 14.08.2009) i impactul acestora asupra calit ii serviciilor oferite
beneficiarilor, precum i identificarea unor aspecte privind organizarea, func ionarea i calitatea
serviciilor furnizate în institu iile de asisten  social  care acord  servicii sociale pentru persoanele cu
handicap.

Totodat ,  în  trim  I  2010,  s-au  efectuat  monitoriz ri  de  birou  pentru  12  entit i,  ca  urmare  a
misiunilor de inspec ie realizate în semestrul al II-lea 2009.

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA MARTIE

1. Campanie nationala privind identificarea cazurilor de munc  nedeclarat  „O  ZI
PE  S 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 Borca si Farcasa.

Campania  in  luna  martie  s-a  desf urat  începând  cu  data  de 03.03.2010, in zilele de
10.03.2010, 17.03.2010 si 24.03.2010 .

Au fost verificati un numar de 153 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care
prestau activitate un numar de 856 salariati, din care 470 femei.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 460 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003,
Legii nr.130/1999, iar 42 agenti economici au fost sanctionati cu amenzi contraventionale in valoare
de 26.500 lei.

Astfel, 7 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 21.000 lei, pentru un numar
de 7 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;
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neintocmirea regulamentului intern;
nerespectarea repausului saptamanal;
netransmiterea registrului de evidenta al salariatilor in format electronic.

2. Actiune de control la unitatile care isi desfasoara activitatea pe raza localitatilor
Podoleni, Zanesti, Costisa

In data de 22.03.2010, s-a desfasurat o actiune de control, in timpul noptii, la unitatile care isi
desfasoara activitatea pe raza localitatilor Podoleni, Zanesti si Costisa.

Au fost verificati 18 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 si
securitatea si sanatatea in munca.

In urma controlului au fost aplicate 9 sanctiuni contraventionale, 8 avertismente si  o amenda
in valoare de 1500 lei.

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

In data de 25.03.2010 au fost organizate 2 instruiri la care au participat angajatori, persoane
desemnate cu securitatea muncii, servicii externe si alti specialisti care desfasoara activitatea in
domeniile constructii de masini, confectii metalice, constructii civile si constructii de instalatii electrice,
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 I.M.M-uri prin sesiuni de informare si
constientizare, o continuarea a proiectului PHARE RO 04/IB/SO-01.

Cu acest prilej s-au prezentat :
- cele mai bune solutii pentru implemetarea legislatiei nationale in special H.G.nr.300/2006, privind
   cerin ele minime de securitate i s tate pentru santierele temporare sau mobile;
- H.G. nr.1092/2006, privind protec ia lucr torilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agen i
   biologici în munca;
- rezultatele actiunilor desfasurate de I.T.M. Neamt in anul 2009;
- cele mai bune solutii pentru evaluarea riscurilor;
- rezultatele actiunilor desfasurate prin metoda cu directie speciala utilizata in domeniul exploatarilor
forestiere;
- bune practici in gestionarea riscului chimic;
- si alte  probleme ridicate de participanti.

4.  Actiune de control la unitatile care au activitate de taximetrie si transport public
local pe raza municipiului Piatra Neamt

In data de 24.03.2010, s-a desfasurat o actiune de control la unitatile cu obiect de activitate:
transport cu taxiuri din zona orasului Piatra Neamt.

Au fost verificati 10 angajatori, obiectivul actiunii de control a fost verificarea respect rii de
tre unitatile din domeniul de activitate transport cu taxiuri a prevederilor legale în ceea ce privesc

relatiile de munca, in special munca fara forme legale.
In urma controlului au fost aplicate 3 sanctiuni contraventionale, respectiv 3 avertismente.

14.04.2010             I.T.M. Neamt
        Purtator de cuvant


