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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 01.01.2017 - 31.01.2017, 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, 16  inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial
de Munca Neamt, au efectuat 236 controale, ocazie cu care s-au constatat 327
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 120 sanctiuni contraventionale insumand
69.000 lei .

A. ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA  IANUARIE:

A1.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

In luna ianuarie, au fost realizate 114 vizite de control si evaluare la unitati
economice. Totodata, cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 113
sanctiuni contraventionale. Valoarea totala a amenzilor aplicate a fost de 27.500
lei.

Analiza situatiei accidentelor de munca.

In luna ianuarie, 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 ianuarie, au fost controlati 122 agenti economici. Cu prilejul controalelor
au fost aplicate un numar de 7 sanctiuni contraventionale din care 5 amenzi
contraventionale, insumand 41.500 lei, respectiv 2 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 2 angajatori la care lucrau 3
persoane fara forme legale de angajare. Cuantumul amenzilor aplicate pentru
munca fara forme legale de angajare a fost de 30.000 lei.

Au fost depistate deasemeni 78 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.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 61 de masuri pentru remedierea
neconformitatilor. Au fost aplicate 2 sanctiuni contraventionale, din care 1 amenda
in valoare de 5000 lei si 1 avertisment contraventional.

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

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

In data de 19.01.2017, 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:

DECIZIA nr. 794 din 15 decembrie 2016 referitoare la excep ia de
neconstitu ionalitate a dispozi iilor art. 3^1 alin. (1^1)-(1^4) din Ordonan a de
urgen  a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului pl tit din
fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum i unele m suri
fiscal-bugetare;

- ORDONAN  DE URGEN  nr. 3 din 6 ianuarie 2017 pentru modificarea i
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

-ORDONAN  DE URGEN  nr. 2 din 6 ianuarie 2017 privind unele m suri fiscal-
bugetare, precum i modificarea i completarea unor acte normative.

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 ianuarie 2017, au fost verificate 4 societati. Au fost verificate 30 de
produse. Nu s-au constatat neconformitati. Nu au fost aplicate sanctiuni
contraventionale.
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III. Campanie pentru respectarea prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 99/2000,
privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi scazute extreme
pentru protectia persoanelor incadrate in munca.

In luna ianuarie anul 2017, au fost verificate un numar de 32 societati, cu un numar
total de 1261 salariati. Dintre acestea doar 11 societati prestau activitate in
exterior. La un angajator s-a constatat o deficienta, acesta fiind sanctionat
contraventional cu avertisment.

IV. ,, In atentia salariatilor’’

In  Monitorul Oficial nr. 114/10.02.2017 a fost publicata Decizia nr.37/07.11.2016 a
Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in care s-a admis sesizarea formulat  de Curtea
de Apel Ia i - Sec ia litigii de munc i asigur ri sociale în Dosarul nr.
7.726/99/2014, privind pronun area unei hot râri prealabile i, în consecin ,
stabile te c :

 În interpretarea i aplicarea dispozi iilor art. 16 alin. (1) i art. 57 alin. (5) i (6)
din Codul muncii, combinat cu art. 211 lit. b) din Legea nr. 62/2011, art. 35 din
Codul de procedur  civil i art. 6 din Conven ia european  pentru ap rarea
drepturilor omului, în ipoteza neîndeplinirii de c tre p i a obliga iei de
încheiere a contractului individual de munc  în form  scris , persoana fizic
care a prestat munc  pentru i sub autoritatea celeilalte p i are deschis
calea ac iunii în constatarea raportului de munc i a efectelor acestuia i în
situa ia în care respectivul raport de munc  a încetat anterior sesiz rii
instan ei.

Intr-un cuvant, aceasta decizie a  Inaltei Curti de Casatie si Justitie, inlesneste
calea salariatului, care a prestat activitate fara a avea incheiat contract individual
de munca in forma scrisa, de a solicita in instanta( printr-o actiune in constatare)
recunoasterea  raportului  juridic  de  munca  care  a  incetat  anterior  sesizarii
instantei, raport similar cu cel care a introdus o astfel de actiune chiar in perioada
derularii raportului de munca.

Ioan Popescu

Inspector ef

Inspectoratul Teritorial de Munca Neam

Nicolae Harlea  - Consilier juridic - purtator de cuvant
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