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INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

INFORMA II DE PRES

În perioada 01-28.02.2019, 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 FEBRUARIE:

În aceast  perioad , s-au efectuat 263 de controale, ocazie cu care s-au constatat 333 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 164 de
sanc iuni contraven ionale din care 8 amenzi în cuantum de 358.000 lei si 139 de
avertismente contraven ionale.

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

7 inspectori de munc  din cadrul compartimentului SSM au realizat 111 vizite de control i
evaluare la unit i economice i au aplicat în total 123 de sanc iuni contraven ionale in
cuantum de 37.000 lei.

Analiza situa iei accidentelor de munc :

La Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam  au fost comunicate 16 evenimente , din care 15
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, cauze patologice) si 1
eveniment soldat cu deces (cadere de la inaltime).

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

12 inspectori de munc  din cadrul compartimentului RM au controlat 151 de agen i
economici. Cu prilejul controalelor, au fost aplicate 41 de sanc iuni contraven ionale, în
cuantum de 321.000 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, H.G.
nr. 905/2017 privind registrul general de eviden  a salaria ilor, HG nr. 38/2008 privind
organizarea timpului de munc  al persoanelor care efectueaz  activit i mobile de
transport rutier.
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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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La 8 angajatori, au fost depistate 16 persoane  pentru care angajatorii nu au încheiat forme
legale de angajare. Au fost dispuse 8 m suri i s-au aplicat 8 amenzi în cuantum de 300.000
lei.

Cu prilejul controalelor întreprinse în cursul lunii februarie 2019, pentru nerespectarea
prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de eviden  al salaria ilor au fost
dispuse 61 de m suri, în sensul respect rii dispozi iilor legale referitoare la înregistrarea
elementelor prev zute la art. 3, alin. 2, lit. a - i din actul normativ men ionat, cel târziu în
ziua anterioar  începerii activit ii. Un numar de 2 angajatori au fost sanc ionati
contraven ional cu o amend  în cuantum de 3.000 lei i un avertisment.

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA FEBRUARIE

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

În data de 19.02.2019, 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. 13 din 5 martie 2019 pentru completarea Legii nr.
176/2018 privind internshipul.

II. Actiunea de control privind respectarea prevederilor de sanatate  si securitate  in
domeniile silvicultura si exploatari forestiere.

In perioada 05.02.2019-15.02.2019 au fost efectuate actiuni de control la angajatorii care
efectueaza activitati specifice lucrarilor silvice si exploatarii forestiere.  Au fost verificati
un numar de 22 de angajatori.

În domeniul securit ii i s ii în munc , s-au constatat un numar de 32 deficien e
pentru care s-au dispus 32 m suri de remediere. Au fost sanc iona i un num r de 21
angajatori, c rora li s-a aplicat sanctiuni contraven ionale  în cuantum de 9.000 lei.

Din punct de vedere a rela iilor de munc , în cadrul acestei ac iuni, au fost  identificati la
locul de munc , 6 lucr tori f  forme legale de angajare.

Cu aceasta ocazie, pentru munc  f  forme legale, au fost aplicate 2 amenzi  în valoare de
120.000 lei . Au fost dispuse 17 m suri de remediere a neconformit ilor constatate.
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Deficien e identificate în domeniul rela iilor de munc :

Angajatorul nu a încheiat contract individual de munc , în form  scris , cel târziu
în ziua anterioar  începerii activit ii de c tre salariat;

Angajatorul nu respect  dispozi iile legale referitoare la obliga ia de a ine la
locul de munc  eviden a orelor de munc  prestate zilnic de c tre fiecare salariat,
cu eviden ierea orei de începere i a celei de sfâr it al programului  de lucru;

Angajatorul nu face dovada inform rii salaria ilor, prin act adi ional încheiat la
contractele individuale de munc  al acestora, cu privire la data pl ii drepturilor
salariale;

Angajatorul nu respect  prevederile legale referitoare la obliga ia de a completa
dosarul personal al fiec rui salariat cu cel pu in actele necesare angaj rii,
contractul individual de munc , actele adi ionale i celelalte acte referitoare la
modificarea, suspendarea i încetarea contractelor individuale de munc , acte de
studii/ certificate de calificare, precum i orice alte documente care certific
legalitatea i corectitudinea complet rii în registru;

Angajatorul nu respect  termenul legal de transmitere în REVISAL a elementelor
raportului de munc ;

Angajatorul nu face dovada intocmirii si completarii regulamentului intern.

Deficien e identificate în domeniul securit ii i s ii în munc :

Cabina TAF-ului folosit la colectarea lemnului nu este echipata cu mijloacea de

prim ajutor ;

Lucratorii desemnati pentru acordarea primului ajutor nu sunt instruiti prin

servicii medicale de medicina muncii;

TAF-ul nu are lant asigurator la usa de acces in cabina;

Macaraua hidraulica montata pe autoutilitara de transport busteni a fost pusa in

functiune si folosita fara a avea autorizatie de functionare I.S.C.I.R.;

Lucratorii nu purtau echipament individual de protectie;

Angajatorul nu a luat masuri pentru autorizarea exercitarii meseriilor  si a

profesiiilor prevazute in legislatia specifica;
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Lipsa semnalizarii de SSM, corespunzatoare la locurilor de munca, conform

riscurilor existente;

Lipsa controlului medical periodic la salariati la termenul scadent;

Nerespectarea tehnologiei de doborare a arborilor de catre fasonator.

III. În luna februarie 2019, inspectorii de munc  au participat la 1 edin  a comitetului de
securitate i s tate în munc  organizat  de 1 angajator cu peste 50 de lucr tori, edin a
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
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