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             Aprobat,
     Director Coordonator

    Jur. Popescu Ioan
Informatii de presa

In perioada 01.01.2010 - 31.01.2010 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt,
a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul
2009”,  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 454 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 1.566 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 193 sanctiuni
contraventionale insumand 107.300 lei RON.

A. ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA IANUARIE :

A1.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

In luna ianuarie 2010 au fost realizate 176 vizite de control si evaluare la unitati economice.
Totodata  cu  ocazia  controalelor  s-au  aplicat  un  numar  de 67 sanctiuni contraventionale in

valoare totala de 47.000 lei.
 Analiza situatiei accidentelor de munca
 In luna ianuarie, nu s-au inregistrat accidente de munca mortale si nici accidente cu

incapacitate temporara de munca la agentii economici de pe raza judetului Neamt .

A2.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

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

numar de 7.442 agenti economici cu capital privat activi.
In aceasta perioada s-au inregistrat 1.088 contracte individuale de munca si 2.281 incetari de

activitate.
La data de 31.01.2010,  numarul  de  contracte  individuale  de  munca  active  existente  in

evidenta I.T.M. Neamt  a fost de 61.673.

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 ianuarie au fost controlati un numar de 278 agenti economici la care isi desfasurau
activitatea un numar de 2.705 de salariati, din care 1.231 femei.  Cu  prilejul  controalelor  au  fost
aplicate un numar de 126 sanctiuni contraventionale din care 19 amenzi contraventionale, insumand
60.300 lei  pentru incalcari  ale prevederilor  Legii  nr.  130/1999, republicata si  Legii  nr.  53/2003 cu
modificarile si completarile ulterioare si 107 avertismente contraventionale.

 De asemenea au fost depistati 10 angajatori la care lucrau 14 persoane fara forme legale, din
care 5 femei. Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca fara forme legale a fost de 42.000 lei.

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA IANUARIE
1. Campanie nationala privind identificarea cazurilor de munc  nedeclarat  „O  ZI

PE  S PT MÂN ”

Obiectivele Campaniei
a) generale
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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 , inspectoratele teritoriale

de munc  au efectuat ac iuni de control, cu caracter inopinat, la to i angajatorii, indiferent de obiectul
de activitate.

Campania in luna ianuarie s-a desf urat începând cu data de 08.01.2010,  in  zilele  de
14.01.2010, 21.01.2010 si 28.01.2010 .

Au fost verificati un numar de 158 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care
prestau activitate un numar de 1256 salariati, din care 620 femei.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 656 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003,
Legii nr.130/1999, iar 39 agenti economici au fost sanctionati cu amenzi contraventionale in valoare
de 31.500 lei.

Astfel, 8 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 27.000 lei, pentru un numar
de 9 persoane care lucrau fara forme legale.

Deficiente  constatate in domeniul relatiilor de munca:
neincheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca;
neintocmirea pontajelor;
nedepunerea in termen a dovezilor de calculare a drepturilor salariale;
neinregistrarea in termen a declaratiilor fiscale;
neintocmirea regulamentului intern;
neindeplinirea masurilor dispuse de inspectorii de munca;
netranmiterea registrului de evidenta al salariatilor in format electronic.

2. ACTIUNI IN CADRUL PROIECTULUI “Valente culturale ale securitatii si sanatatii in
munca”
Conform  Programului  cadru  de  actiuni  al  Inspectiei  Muncii  pe  anul  2010,  Inspectoratul

Teritorial de Munca Neamt si Inspectoratul Scolar Judetean Neamt vor continua proiectul “Valente
culturale ale securitatii si sanatatii in munca” si in anul 2010.

Obiectivul proiectului este pregatirea tinerilor in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in
munca, inainte de debutul activitatii profesionale, prin dezvoltarea unui program educational menit sa
formeze  o  atitudine  corespunzatoare  cu  privire  la  constientizarea  riscurilor.  In  acest  an  proiectul
vizeaza clasele X, XI si a XII din colegii si scoli de arte si meserii.

Actiunile desfasurate in aceasta luna in cadrul acestui proiect au fost urmatoarele:
        1.intalnire intre ITM si ISJ dedicata continuarii proiectului in baza protocolului de colaborare
intre Inspectoratul Teritorial de Munca si Inspectoratul Scolar Judetean Neamt.

2.intocmirea graficului de desfasurare a primei etape, respectiv instruirea profesorilor in
domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Mentionam ca in proiect vor fi instruiti in total 27 profesori  din 9 scoli participante, scoli care
se  afla  in  zona  Targu  Neamt.  Printre  unitatile  scolare  care  au  participat  la  instruirea  in  cadrul
proiectului “Valente culturale ale securitatii si sanatatii in munca” sunt : Colegiul Tehnic “Ion Creanga”
Tirgu Neamt, Colegiul National “Stefan cel Mare” Tirgu Neamt, SAM nr. 3 Tirgu Neamt, Liceul Economic
“Vasile Conta” Tirgu Neamt, SAM “Ion Creanga”, SAM “Oglinzi”, SAM “Vinatori”, SAM “Petricani”, SAM
“Nisiporesti”.

In  data  de  27.01.2010,  la  Colegiul  Tehnic  “Ion  Creanga”  Tirgu  Neamt,  a  avut  loc  prima
instruire cu cadrele didactice participante la Proiectul “Valente culturale ale securitatii si sanatatii in
munca” 2010.

La aceasta intalnire au participat inspectorul general I.S.J. Neamt, directorul coordonator si
inspectori de munca din cadrul ITM Neamt.

Dintre subiectele abordate amintim:
codul muncii (modul 1 cls. X) ;
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relatii de munca (modul 8-12 cls. XII) ;
drepturile si obligatiile lucratorilor (modulul 7 cls. XI) .

Celelalte  actiuni  de  desfasurare  din  cadrul  proiectului  se  vor  desfasura  in  lunile  urmatoare  conform
graficului.

3. Campanie nationala privind verificarea conditiilor de munca si a modului in care se
respecta prevederile legale de securitate si sanatate in munca aplicabile pe perioada
anotimpului rece, pentru lucratorii angajati in cadrul unitatilor ce au obiect de activitate
servicii de spalatorie auto (cod caen 4520).

I. Obiectivul campaniei
       Verificarea condi iilor  de  munc  si a modului în care se respect  prevederile legale de securitate
i  s tate în munc  aplicabile  pe perioada anotimpului  rece,  pentru  lucr torii   angaja i   în  cadrul

unit ilor  ce  au  ca  obiect  de  activitate servicii  de  sp torie  auto.
II. Durata campaniei

              Campania s-a  desf urat în perioada:  26 – 30.01.2010.
         In domeniul securitatii si sanatatii in munca, in  cadrul  controalelor  efectuate   s-au
urmarit cu prioritate urmatoarele aspecte:

existenta  la  locul  de  munca  a  spatiilor  pentru  refacerea  capacitatii  de  termoreglare  a
organismului  ca  urmare  a  expunerii  indelungate  la  temperaturi  scazute  (Legea  319/2006,  OUG
99/2000, HG 1091/2006) ;

utilizarea echipamentelor de munca electrice in mediu de munca umed (Legea
319/2006, HG 1146/2006) ;

dotarea  lucratorilor  cu  EIP  pentru  protejarea  la  umezeala,  frig  si  zgomot  (Legea
319/2006, HG 1048/2006) ;

existenta unor pardoseli stabile, nealunecoase si fara proeminente la locurile de munca
(, HG 1091/2006) ;

evaluarea factorilor de risc profesional  umed (Legea 319/2006) ;
existenta planului de prevenire si protectie (Legea 319/2006) ;
existenta instructiunilor proprii pentru activitatile specifice (Legea 319/2006) ;
desemnarea si instruirea lucratorilor responsabili cu acordarea primului ajutor (Legea

319/2006) ;
instruirea adecvata a lucratorilor (Legea 319/2006, HG 1425/2006) ;
masuri de amenajare a locurilor de munca pentru grupurile sensibile la riscuri specifice

(Legea 319/2006) ;
semnalizarea de securitate la locul de munca (Legea 319/2006, HG 971/2006).

Au fost verificati un numar de 41 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora. Cu
aceasta ocazie, au fost constatate 38 deficiente,  au  fost  dispuse 38 masuri  si  au  fost  aplicate 38
avertismente contraventionale.

In vederea remedierii deficientelor constatate, au fost dispuse urmatoarele masuri:
1. evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala;
2. asigurarea instruirii lucratorilor asupra riscurilor si masurilor de prevenire;
3. asigurarea echipamentului individual de protectie;
4. asigurarea supravegherii starii de sanatate a lucratorilor;
5. asigurarea semnalizarii de securitate.

         Verificarea realizarii masurilor se va face in saptamana 08-12.02.2010.

4. Actiune de control la unitatile cu obiect de activitate Transport cu taxiuri din zona
orasului Targu Neamt

In  data  de  28.01.2010,  s-a  desfasurat  o  actiune  de  control,  in  timpul  noptii,  la  unitatile  cu
obiect de activitate: transport cu taxiuri din zona orasului Targu Neamt.

Au fost verificati 14 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 si securitatea si sanatatea in munca.
In urma controlului au fost aplicate 2 sanctiuni contraventionale, respectiv 2 avertismente. Nu

a fost sanctionat nici un angajator pentru munca fara forme legale.

10.02.2010             I.T.M. Neamt
        Purtator de cuvant


