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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 01.11.2016 - 30.11.2016, 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 286 controale, ocazie cu care s-au constatat 378
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 115 sanctiuni contraventionale insumand
89.000 lei .

A. ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA  NOIEMBRIE:

A1.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

In luna noiembrie, au fost realizate 118 vizite de control si evaluare la unitati
economice. Totodata, cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 105
sanctiuni contraventionale. Valoarea totala a amenzilor aplicate a fost de 12.500
lei.

Analiza situatiei accidentelor de munca.

In luna noiembrie, 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 noiembrie, au fost controlati 168 agenti economici. Cu prilejul controalelor
au fost aplicate un numar de 10 sanctiuni contraventionale din care 6 amenzi
contraventionale, insumand 76.500 lei, respectiv 4 avertismente contraventionale,
pentru incalcari ale Legii nr. 53/2003 modificata si completata si H.G.
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nr.500/2011. De asemenea, au fost depistati 4 angajatori la care lucrau 7
persoane fara forme legale de angajare. Cuantumul amenzilor aplicate pentru
munca fara forme legale de angajare a fost de 70.000 lei.

Au fost depistate deasemeni 56 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 81 de masuri pentru remedierea
neconformitatilor. Au fost aplicate 3 avertismente contraventionale.

Actiune comuna de control  a inspectorilor de munca cu Serviciul de investigare
a criminalitatii economice.

Urmare a Protocolului incheiat cu Inspectoratul Judetean de Politie, in data de 23
noiembrie 2016, a fost organizata o actiune comuna a inspectorilor de munca din
cadrul compartimentului control relatii de munca cu inspectorii din cadrul
Serviciului de investigare a criminalitatii economice.

Cu aceasta ocazie, au fost verificati  8 agenti economici. Urmare controalelor, s-au
constatat un numar de 21 deficiente pentru care s-au dispus 21 masuri de
remediere. A fost sanctionat 1 angajator cu o amenda  in valoare de 1500 lei
pentru nerespectarea art. 260, alin 1, lit m din Legea 53/2003, republicata.

Campanie nationala privind respectarea de c tre agentii de munc  temporar  a
prevederilor H.G. nr. 1256 din 21 decembrie 2011 privind conditiile de
functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de munc
temporar .

Obiectivele Campaniei au fost:

Identificarea angajatorilor autoriza i ca agen i de munc  temporar ;

Cre terea gradului  de con tientizare a agen ilor de  munc   temporar  în ceea

ce prive te necesitatea respect rii prevederilor legale aplicabile;

Cre terea gradului de constientizare, a utilizatorilor i a salaria ilor temporari

în ceea ce prive te necesitatea respect rii prevederilor legale aplicabile;

Diminuarea consecin elor sociale i economice negative care deriv  din

nerespectarea de c tre agen ii de munc  temporar  a prevederilor legale

men ionate;
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Verificarea respect rii de c tre agen ii de munc  temporar , care au obiect de

activitate principal  "Activit i de contractare, pe baze temporare, a

personalului" cod CAEN 7820, a prevederilor legale în domeniul rela iilor de

munc , referitoare la: contractele de punere la dispozi ie, contractele de

munc  temporar , registrul general de eviden  a salaria ilor;

Diminuarea consecin elor sociale i economice negative care deriv  din

nerespectarea, de c tre agen ii de munc  temporar  a prevederilor legale

men ionate;

Eliminarea tuturor neconformit ilor constatate, prin dispunerea de m suri

obligatorii de intrare în legalitate i aplicarea sanc iunilor contraven ionale

corespunz toare.

Au fost verifica i un numar de 6 agen i economici , ce au ca obiect de activitate

principal  "Activit i de contractare, pe baze temporare, a personalului" - cod

CAEN 7820. S-a constatat c  2 agen i economici nu desf oar  activit i de

contractare pe baze temporare, a personalului.  Din cei 4 agen i economici care

pun la dispozi ie personal la utilizatori din jude ul Neam , 2 au sediul social în

municipiul Bucure ti i 2 în municipiu Roman.

Cu ocazia verific rilor efectuate s-a constatat c  doi agen i economici au transmis

cu întârziere elementele contractelor individuale de munc  în registrul general de

eviden  a salaria ilor în format electronic, fiind dispuse m suri în consecin . Nu

au fost aplicate sanc iuni contraven ionale.

Actiunea 7 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii - Campania Nationala  de
verificare a modului in care agentii de ocupare a fortei de munca respecta
prevederile Legii nr. 156/2000, privind protectia cetatenilor romani care
lucreaza in strainatate – republicata.

Obiectivele Campaniei au fost:

- Identificarea cazurilor în care agen ii de ocupare a for ei de munc  nu respect

prevederile Legii nr.156/2000 privind protec ia cet enilor români care lucreaz  în

str in tate, republicat i ale HG nr.384/2001 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protec ia

mailto:itmneamt:@itmneamt.ro
http://www.itmneamt.ro/


Str. dr. Gh. Iacomi, nr.8, Piatra Neam , Neam
Tel.: +4 0233 21 96 08; fax: +4 0233 21 55 89
itmneamt@itmneamt.ro
www.itmneamt.ro

4

INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

cet enilor români care lucreaz  în str in tate, cu modific rile i complet rile

ulterioare;

- Cre terea gradului de con tientizare a agen ilor de ocupare a for ei de munc ,

fa  de obligativitatea respect rii prevederilor legale;

- Diminuarea consecin elor sociale i economice negative care deriv  din

nerespectarea de c tre agen ii de ocupare a for ei de munc  a prevederilor legale

men ionate.

Au fost verifica i un numar de 13 agen i de ocupare a for ei de munc . S-a constat

 2 agen i de ocupare a for ei de munc  au activitatea suspendat , iar 11 nu

desf oar  activitate de mediere.

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

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

In data de 17.11.2016,  ora  900, 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:

HOT RÂREA nr. 767 din 19 octombrie 2016 pentru modificarea i completarea

unor acte normative din domeniul sistemului asigur rilor pentru omaj i

stimularea ocup rii for ei de munc i al securit ii i s ii în munc ;

LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2016 privind venitul minim de incluziune.

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 noiembrie 2016, au fost verificate 4 societati. Au fost verificate 32 de
produse. Nu s-au constatat neconformitati. Nu au fost aplicate sanctiuni
contraventionale.
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III. Actiunea 11 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii - Ac iune de control
privind verificarea respectarii prevederilor legale referitoare la expunerea
lucratorilor la agenti chimici la locul de munca.

Obiective generale au fost:

Prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale generate de
expunerea lucratorilor la agenti chimici periculosi;

Monitorizarea punerii in aplicare a prevederilor legale europene privind
asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor expusi la agenti chimici periculosi
(directiva agenti chimici, directiva agenti cancerigeni si mutageni);

Centralizarea datelor in vederea analizei eficientei controalelor si elaborarii
rapoartelor nationale privind punerea in aplicare a directivelor / regulamentelor
europene specifice.

Ac iunea s-a desfasurat în 2 etape:

Prima etap  s-a desf urat în luna iunie i a constat în informarea partenerilor

sociali din jude  cu activitati ce presupun expunerea lucratorilor la agenti

chimici periculosi privind modul de derulare a ac iunii i tematica abordat . În

data de 28.06.2016 s-a organizat o întâlnire la care au fost invita i angajatorii

care au urmatoarele domenii de activitate: asistenta spitaliceasca, comert cu

ridicata al combustibililor solizi, lichizi, gazosi si a produselor derivate,

fabricarea substantelor si a produselor chimice, fabricarea hartiei, fabricarea

mobilei, întâlnire la care au participat lucr tori desemna i, angajatori,

conduc tori de unit i, reprezentan i ai lucr torilor, al ii, in total 20 persoane.

În cadrul ac iunilor de informare a partenerilor sociali s-a prezentat materialul

privind modul de derulare a ac iunii i tematica abordat  precum i cele mai bune

solu ii pentru respectarea cerin elor minime privind securitatea i s tatea în

munc .

A doua etap  s-a desf urat în perioada iulie - noiembrie 2016, efectuându-se

un  num r  de  12  ac iuni  de  control  la  tot  atâ ia  angajatori  care  au  locuri  de

munc  ce presupun expunerea lucratorilor la agenti chimici periculosi.

În urma controalelor s-au constatat un num r de 14 neconformit i fiind dispuse tot

atâtea m suri de remediere a neconformit ilor constatate, totodat  fiind aplicate

un num r de 14 sanc iuni contraven ionale, respectiv 14 avertismente.
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Cele mai importante deficien e constatate în domeniul securit ii i s ii în

munc  au fost:

lipsa unei instruiri adecvate a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in

munca privind purtarea echipamentului individual de protectie;

echipamentul individual de protectie din dotare nu este conform specificatiilor

din fisele cu date de securitate care insotesc produsele chimice;

lipsa supravegherii corespunzatoare a starii de sanatate a lucratorilor expusi la

agenti chimici;

organizarea necorespunzatoare a activitatii de prevenire i protec ie din cadrul

unit ii;

lipsa unui inventar complet a substantelor si preparatelor chimice periculoase

detinute;

netransmiterea listei substantelor si preparatelor chimice periculoase detinute

cu precizarea  categoriei din care fac parte, la I.T.M Neamt.

IV. Actiunea 16 din Programul Cadru al Inspectiei Muncii –Campanie Nationala de
verificare a respectarii prevederilor legale privind securitatea si sanatatea in
munca la desfasurarea activitatilor cu articole pirotehnice.

Inspec ia Muncii deruleaz  în perioada 21.11.2016- 06.01.2017, o campanie

na ional  de verificare a legalit ii comercializ rii articolelor pirotehnice.

In luna noiembrie s-a declansat etapa de pregatire a campaniei de control la to i

de in torii de articole pirotehnice, pentru a se verifica dac :

ace tia sunt autoriza i conform legii de c tre Inspectoratul Teritorial de Munc

i Inspectoratul Jude ean de Poli ie, respectiv Direc ia General  de Poli ie a

Municipiului Bucure ti;

mi carea articolelor pirotehnice, respectiv intrarea i ie irea acestora se face

în baza documentelor prev zute de lege;

transportul articolelor respective se face conform prevederilor legale;

depozitarea acestora este conform ;

daca nu sunt dep ite cantit ile aprobate pentru a fi depozitate;
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articolele sunt etichetate conform legii i au aplicate instruc iuni de utilizare

în limba român .

Actiunile in teren se vor derula in luna decembrie, despre rezultatele ob inute se

va incheia un raport la inceputul lunii ianuarie 2017.

V. Actiunea nr.17 din Programul Cadru al Inspectiei Muncii – Actiune de
monitorizare privind riscurile existente la locurile de munca din microintreprinderi
1-9 lucratori)

OBIECTIVUL ACTIUNII

Actiunea are ca obiectiv monitorizarea respectarii prevederilor legale privind
prevenirea riscurilor profesionale in microintreprinderi, precum si cu privire la
masurile de prevenire si protectie aplicate.

Actiunea de monitorizare urmareste, pe de o parte, constientizarea angajatorilor
cu privire la necesitatea respectarii cerintelor legale din domeniul securitatii si
sanatatii in munca si, pe de alta parte, identificarea situatiei actuale a activitatilor
de prevenire si protectie realizate in microintreprinderi.

Conform acestei metodologii in luna noiembrie s-a desfasurat etapa de control,
pentru verificarea datelor transmise anterior de angajatorii din grupul tinta, prin
chestionarele completate de acestia. Au fost verificati 2 angajatori la care s-au
constatat 1 neconformitate pentru care s-a dispus 1 masura, angajatorul verificat
fiind sanctionat contraventional cu avertisment.

Ioan Popescu

Inspector ef

Inspectoratul Teritorial de Munca Neam

Nicolae Harlea

Consilier juridic - purtator de cuvant
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