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INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

INFORMA II DE PRES

În perioada 01-30.04.2019, activitatea Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam  a avut ca
obiectiv principal realizarea ac iunilor din Programul de ac iuni al Inspec iei Muncii pe anul
2019, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr. 108/1999, republicat , Legii nr. 319/2006,
modificat i completat i Legii nr. 53/2003, modificat i completat .

A. ACTIVITATEA DESF URAT  ÎN LUNA  APRILIE:

În aceast  perioad , s-au efectuat 273 de controale, ocazie cu care s-au constatat 265 de
deficien e în domeniul rela iilor de munc i al securit ii i s ii în munc i s-au
dispus tot atâtea m suri pentru remedierea deficien elor constatate, aplicându-se 121 de
sanc iuni contraven ionale din care 22 amenzi în cuantum de 197.500 lei si 99 de
avertismente contraven ionale.

I. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL S II I SECURIT II ÎN MUNC  ( SSM)

8 inspectori de munc  din cadrul compartimentului SSM au realizat 117 vizite de control i
evaluare la unit i economice i au aplicat în total 96 de sanc iuni contraven ionale in
cuantum de 43.000 lei.

Analiza situa iei accidentelor de munc :

La Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam  au fost comunicate 12 evenimente cu
incapacitate temporar  de munc  (c dere la acela i nivel/de la mic  în ime, utilizarea
necorespunz toare a echipamentelor de munc , accident de traseu).

II. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELA IILOR DE MUNC ( RM)

9 inspectori de munc  din cadrul compartimentului RM au controlat 156 de agen i
economici. Cu prilejul controalelor, au fost aplicate 25 de sanc iuni contraven ionale, în
cuantum de 154.500 lei, pentru înc lc ri ale Legii nr. 53/2003, modificat i completat  -
Codul Muncii, Legii nr. 108/1999 pentru înfiin area i organizarea Inspec iei Muncii.

La 6 angajatori, au fost depistate 6 persoane  fara forme legale de angajare. Au fost
dispuse 6 m suri i s-au aplicat 6 amenzi în cuantum de 120.000 lei.

Cu prilejul controalelor întreprinse în cursul lunii aprilie 2019, pentru nerespectarea
prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de eviden  al salaria ilor au fost
dispuse 60 de m suri, în sensul respect rii dispozi iilor legale referitoare la înregistrarea
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec ia persoanelor fizice în ceea ce
prive te prelucrarea datelor cu caracter personal i privind libera circula ie a acestor date i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protec ia datelor), informa iile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confiden iale. Acestea sunt destinate exclusiv
persoanei/persoanelor men ionate ca destinatar/destinatari i altor persoane autorizate s -l primeasc . Dac  a i primit acest document în mod eronat, v  adres m
rug mintea de a returna documentul primit, expeditorului
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elementelor prev zute la art. 3, alin. 2, lit. a - i din actul normativ men ionat, cel târziu în
ziua anterioar  începerii activit ii. Nu au fost aplicate sanc iuni contraven ionale.

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA APRILIE

I. edin a de lucru  I.T.M. Neam  - Consiliul Consultativ Tripartit

În data de 16.04.2019, ora 1100, la sediul Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam  s-a
întrunit Consiliul Consultativ Tripartit constituit la nivelul inspectoratului. La sedin  au
participat atât membrii desemna i ai organiza iilor sindicale i patronale, cât i
reprezentan ii Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam . Participan ii au fost informa i cu
privire la apari ia unor acte normative care prezint  interes i anume:

ORDONAN  DE URGEN  nr. 26 din 18 aprilie 2019, pentru modificarea i
completarea unor acte normative - Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activit i
cu caracter ocazional desf urate de zilieri, republicat  în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 947 din 22 decembrie 2015, cu modific rile i complet rile ulterioare;

II. Campania „Informare Acasa! Siguranta in lume!”

Ministerul pentru Români de Pretutindeni (MRP), a relansat în data de 9 aprilie 2019,
Campania „Informare Acas ! Siguran a în lume!”, prima etap  fiind dedicat  tinerilor,
elevilor i studen ilor. Campania s -a desf urat in fiecare jude i în municipiul Bucure ti cu
sprijinul Ministerului Educa iei Na ionale.
În cadrul acestor evenimente, în data de 17 aprilie 2019, inspectorul ef a participat la o
întâlnire de informare, organizat  în sala “Calistrat Hoga ” a Palatului Administrativ, ocazie
cu care a prezentat un material referitor la tematica campaniei.

III. Ac iunea de informare si constientizare cu privire la respectarea legisla iei  specifice
privind  ucenicia   la  locul  de  munc   efectuarea  stagiului   pentru absolven ii de
inva mânt superior si internshipul.

În perioada 15.04.-31.05.2019, la nivel na ional se deruleaz  ac iunea de informare i
constientizare cu privire la respectarea legisla iei specifice  privind  ucenicia   la  locul  de
munc , efectuarea  stagiului pentru absolven ii de inv mânt superior si internshipul cu
urmatoarele obiective:

1) Îndrumarea entit ilor care au calitatea de angajator, interesate de aplicarea corect i
unitar  a prevederilor legale privind ucenicia la locul de munc , efectuarea stagiului pentru
absolven ii de înv mânt superior i intershipul.
2) Cre terea gradului de con tientizare a entit ilor care au calitatea de angajator care
pot, potrivit legii, s  angajeze for  de munc  pe baz  de contract individual de munc ,
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inclusiv contract de ucenicie, contract de stagiu-anexa la contractul individual de munc ,
sau de a utiliza interni in baza contractului de internship, pentru a- i asigura for  de
munc  calificat , în func ie de cerin ele organiza iei;

Atingerea obiectivelor se realizeaz  prin sesiuni de informare/con tientizare organizate de
tre ITM Neam  la care vor paticipa persoane din grupul int  vizat de ac iune, astfel:

persoane interesate, cu vârsta cuprins  între 16 i 26 ani, în vederea ob inerii unei calific ri
în sistemul de formare profesional  a adul ilor, care s  permit  ocuparea unui loc de munc
si persoane care au împlinit 16 ani, care doresc s  participe la programe de internship în
scopul dezvolt rii abilit ilor profesionale.
In cadrul acestei ac iuni, Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam  a programat  o serie de
întâlniri cu reprezentan ii entit ilor care au calitatea de angajator, din diverse domenii de
activitate: societ i comerciale, regii autonome, persoane juridice, persoane fizice,
persoane fizice autorizate, intreprinderi individuate, intreprinderi familiale, coopera ie,
reprezentan i ai organiza iilor patronale si sindicale, reprezentan i ai altor institu ii de
stat.

În data de 16.04.2019, în cadrul edin ei de informare a Consiliului Consultativ Tripartit,
inspectorul ef adjunct in domeniul rela iilor de munc  a prezentat “Ac iunea de informare
si con tientizare cu privire la respectarea legisla iei specifice  privind  ucenicia   la  locul
de munc , efectuarea  stagiului   pentru absolven ii de inv mânt superior si internshipul”,
fiind prezentate obiectivele ac iunii de informare i con tientizare, grupul int , motivarea
ac iunii de informare i con tientizare, durata ac iunii de informare i con tientizare
precum i alte acte normative de baz .

În data de 17.04.2019, s-a desf urat o intâlnire in sala de edin e a inspectoratului
teritorial de munc . La aceast  sesiune de informare au participat inspectorul ef adjunct
in domeniul rela iilor de munc , inspectori de munc  din cadrul compartimentului
contracte colective de munc  si monitorizare rela ii de munc , serviciului control rela ii de
munc  si serviciului control securitate si s tate in munc  precum si reprezentan ii
entit ilor care au calitatea de angajator, din toate domeniile de activitate: societ i
comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, precum i cu
reprezentan i ai organiza iilor patronale i sindicale, fiind prezente un num r de 13
persoane.

IV. Campanie na ional  privind implementarea în sistemul de înv mânt a proiectului
„Valen e culturale în domeniul securit ii i s ii în munc ”.

În luna aprilie, s-au finalizat ac iunile din cadrul Campaniei na ionale „Valen ele culturale
ale securit ii i s ii în munc " pentru formarea unei culturi de prevenire în rândul
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tinerilor din licee i coli profesionale" care s-au desf urat în 2 etape: perioada februarie –
iunie anul 2018, respectiv octombrie 2018 – aprilie 2019 .

Obiectivele urm rite au fost:
- educarea tinerei genera ii înc  de pe b ncile colii cu privire la importan a unui mediu de
munc  s tos i sigur;
- crearea unei culturi de prevenire a riscurilor profesionale în vederea intr rii pe pia a
muncii.
Grupul int  a fost format din elevii de liceu, i cadrele didactice de la: Colegiul Tehnologic
“Spiru Haret” Piatra Neam , Colegiul Na ional de Informatic  Piatra Neam  , Liceul de Arte
“Victor Brauner” Piatra Neam , Liceul Tehnologic Economic Administrativ Piatra Neam ,
Colegiul Na ional “Gheorghe Asachi”  Piatra Neam  si Liceul Teologic Ortodox “SF. ÎMP RA I
CONSTANTIN I ELENA” .
În cadrul proiectului au fost selecta i 15 cadre didactice si 32 elevi participan i,  din clasele
a X-a si a XI-a.
În data de 10.04.2019, la Liceul Tehnologic Economic Administrativ Piatra Neamt,  s-a
desf urat etapa jude ean  a concursului „ tiu i aplic! SECURITATEA SI S TATEA ÎN
MUNC  SE DEPRINDE DE PE BANCILE COLII!”, în cadrul proiectului „Valen e culturale ale
securit ii i s ii în munc ”.
În data de 19 aprilie 2019, la sediul inspectoratului, au fost premia i câ tig torii
concursului„ tiu i aplic – SECURITATEA I S TATEA ÎN MUNC  SE DEPRINDE DE PE
BANCILE COLII”.
Câ tigatorii concursului jude ean vor participa, în perioada 17.05.-19.05.2019, la concursul
na ional care se va desf ura la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi"  la i.

V. În luna aprilie 2019, inspectorii de munc  au participat la o edin  a comitetului de
securitate i s tate în munc  organizat  de un angajator cu peste 50 de lucr tori, edin
în cadrul c reia a fost încurajat  realizarea unui dialog real între partenerii sociali:
patronat, sindicat/reprezentan ii lucr torilor cu r spunderi specifice, astfel încât lucr torii

 aib  posibilitatea de a solicita îmbun iri privind securitatea i s tatea în munc , de
a oferi sugestii i de a face propuneri, pentru crearea unor locuri de munc  sigure i

toase.

Inspector ef

mailto:itmneamt:@itmneamt.ro
http://www.itmneamt.ro/
http://www.romania2019.eu/

