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 Aprobat,
                Inspector sef

                                                                                                          Jur. Popescu Ioan

Informatii de presa

In perioada 01.05.2014 - 31.05.2014, activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt
a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul
2014”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata, a Legii nr.319/2006 modificata
si completata si a Legii nr.53/2003, republicata.

In aceasta perioada, 23 de inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca
Neamt, au verificat 438 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 431 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 199 de sanctiuni
contraventionale insumand 243.300 lei .

A. ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA  MAI :

A1.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

In luna mai 2014 au fost realizate 176 vizite de control si evaluare la unitati economice.
Totodata, cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 163 sanctiuni contraventionale.

Valoarea totala a amenzilor aplicate a fost de 10.000 lei.
 Analiza situatiei accidentelor de munca
In luna aprilie, 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 mai au fost controlati un numar de 262 agenti economici. Cu prilejul controalelor au

fost aplicate un numar de 36 sanctiuni contraventionale din care 22 amenzi contraventionale,
insumand 233.300 lei, respectiv 14 de avertismente contraventionale,  pentru incalcari ale Legii
nr. 53/2003 republicata si H.G. nr.500/2011.

De asemenea au fost depistati  19 angajatori la care lucrau 29 persoane fara forme legale de
angajare.  Cuantumul  amenzilor  aplicate  pentru  munca  fara  forme  legale  de  angajare  a  fost  de
230.000 lei.

In cazul unui angajator, au fost identificate un numar de 6 persoane care prestau activitate
fara forme legale de angajare, motiv pentru care s-a inaintat organelor de cercetare penala
documentatia necesara pentru a se stabili daca sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii
prevazute de  art.264,alin.4 din Legea nr.53/2003 republicata.

Au fost depistate deasemeni 25 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 50 de masuri
pentru  remedierea  neconformitatilor  si  totodata  au  fost  aplicate  un  numar  de 3 sanctiuni
contraventionale,  respectiv 3 avertismente.

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA MAI

         I. Sedinta de lucru I.T.M. Neamt - Consiliul Consultativ Tripartit
In  data  de  22.05.2014,  ora  900, la sediul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, s-a

intrunit Consiliul Consultativ Tripartit la nivelul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt.
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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:

Hotararea nr.344/07.05.2014 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei,
Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice , precum si modificarea unor acte normative.
 Legea 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei – a fost republicata in
M.O.368/2014.

           II.  Campanie Na ional  de supravegherea pie ei produselor industriale în domeniul
de competen  al Inspec iei Muncii conform programului sectorial pentru anul 2013,
coordonat de c tre Comisia European .

In  luna  martie  2014,  au  fost  verificati 4 agenti economici. Au fost identificate, 32 produse
care au fost controlate in conformitate cu 4 directive europene transpuse in:

H.G. 457/2003 - privind asigurarea securit ii utilizatorilor de echipamente electrice de joas
tensiune;
 H.G. 1029/2008 -  privind conditiile introducerii pe piata a masinilor;
 H.G. 332/2007 – privind  stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a
fi  montate  pe  masini  mobile  nerutiere  si  a  motoarelor  destinate  vehiculelor  pentru  transportul
rutier  de  persoane  sau  de  marfa  si  stabilirea  masurilor  de  limitare  a  emisiilor  gazoase  si  de
particule poluante provenite de la acestea, in scopul protectiei atmosferei;
H.G. 1756/2006 – privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente
destinate utilizarii in exteriorul cladirilor

      Nu au fost constatate neconformitati si nu au fost aplicate sanctiuni contraventionale.

III.  Intalnire de  informare a angajatorilor din domeniul constructiilor cu privire la
aspecte referitoare la securitatea si sanatatea in munca, precum si informare cu privire
aspecte referitoare la relatiile de munca.

In  data  de  21.05.2014,  la  sediul  ITM  Neamt,  s-a  desfasurat  o  sedinta  de  informare  a
angajatorilor din domeniul constructiilor cu privire la aspecte referitoare la securitatea si sanatatea in
munca la utilizarea schelelor.

De asemenea au fost prezentate aspecte legislative referitoare la relatiile de munca, modul de
aplicare a Legii 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, modul de aplicare a prevederilor
Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri,
modificata si completata de Legea nr. 18/2014, a H.G. 500/2011 cu modificarile si completarile
ulterioare referitoare la modul de completare si de transmitere a datelor in Registrul general de
evidenta a salariatilor. La intalnirea de lucru au participat reprezentanti de la 10 agenti economici din
domeniul de activitate mai susmentionat.

Modificarile intervenite la Legea nr.52/2011,  prin  Legea nr.18/2014, intra in vigoare la data
de 17.06.2014, modificari majore care vizeaza in principal domeniile in care pot fi utilizati
zilieri,faptul ca intre beneficiar si zilier se stabilesc raporturi de munca prin derogare de la dispozitiile
Codului muncii( fara incheierea unui contract individual de munca), precum si dispozitii privitoare la
securitatea si sanatatea in munca.

Privitor la dispozitiile in domeniul securitatii si sanatatii in munca,legiuitorul a stabilit
raspunderi noi utilizatorilor de zilieri, astfel:

a) s  asigure securitatea i s tatea în munc  a zilierilor;
    b) s  asigure instruirea zilierului, înainte de începerea activit ii i/sau la schimbarea locului de
munc , cu privire la pericolele la care poate fi expus i la m surile de prevenire i protec ie pe care
trebuie s  le respecte;
    c)  s  solicite  zilierilor  asumarea  pe  propria  r spundere,  prin  semn tur ,  c  starea  s ii  le
permite desf urarea activit ilor repartizate de beneficiar;
    d)  s  pun  la  dispozi ie  zilierilor  echipamente  de  munc  adecvate,  care  nu  pun  în  pericol
securitatea i s tatea acestora;
    e) s  asigure, în mod gratuit, echipamente individuale de protec ie adecvate activit ii desf urate
de zilieri;
    f) s  comunice de îndat , c tre inspectoratul teritorial de munc  pe raza c ruia s-a produs, orice
eveniment în care au fost implica i zilieri;
    g)  s  înregistreze  accidentele  de  munc  suferite  de  zilieri  în  timpul  activit ii;  modalitatea  de
înregistrare se stabile te prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi."
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   h)  În  situa ia  producerii  unui  eveniment  care  are  ca  urmare  accidentarea/decesul  zilierului,
utilizatorul este obligat s  asigure cheltuielile necesare îngrijirilor medicale/înmormânt rii din fonduri
proprii, în cazul în care evenimentul s-a produs din vina beneficiarului.

Cercetarea evenimentului în care au fost implica i zilieri se realizeaz  de c tre inspectoratul
teritorial de munc  pe raza c ruia acesta s-a produs.

Precizam ca incepand cu aceasta data, se utilizeaza registre privind evidenta zilierilor- model
nou prevazut in Legea nr.18/2014; beneficiarii care au utilizat zilieri pana la data  susmentionata,
sunt invitati la sediul inspectoratului teritorial de munca, cu vechiul registru, in vederea anularii
pozitiilor neutilizate din acesta.

           IV. Actiunea nr. 18 din Programul Cadru al Inspectiei Muncii – „Campanie nationala
privind respectarea de catre transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la
incheierea si executarea contractelor individuale de munca, a timpului de munca si de
odihna a conducatorilor auto (lucratorilor mobili), a respectarii prevederilor legale privind
securitatea si sanatatea in munca.

           Obiectivele campaniei
controlul privind respectarea timpului de munca si de odihna si verificarea conditiilor de munca
ale conducatorilor auto( lucratori mobili);
identificarea angajatorilor care folosesc personal fara forme legale de angajare si luarea
masurilor care se impun pentru respectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca;
determinarea angajatorilor de a respecta prevederile Legii nr. 53/2003- Codul muncii,
modificata si completata, ale HG nr.500/2011 modificata si completata, a Legii nr.319/2006
privinde securitatea si sanatatea in munca si ale legilor speciale in domeniul transportului rutier
privind timpul de munca si de odihna;
cresterea  gradului  de  constientizare  a  angajatorilor  si  a  angajatilor  in  ceea  ce  priveste
necesitatea respectarii prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si domeniul securitatii si
sanatatii in munca.
verificarea utilizarii echipamentelor de munca fara pericol, destinate transportului de marfa;
diminuarea consecintelor sociale si economice negative care deriva din nerespectarea, de catre
angajatorii care desfasoara activitate in domeniul transportului rutier, a prevederilor timpului de
munca si de odihna;
constientizarea angajatorilor cu privire la continutul Directivei 96/71/CE si a dispozitiilor in
materie de legislatie aplicabila lucratorilor care se deplaseaza in interiorul Uniunii Europene;

Grup int
Grupul tinta al campaniei il reprezinta angajatorii angajatorii care desfasoara activitati

economice principale sau secundare de transport rutier de marfa si persoane.
Durata campaniei
Campania la nivel national se va desfasura in 2 etape, respectiv in perioadele

01.05-30.06.2014 si 01.10.2014-28.11.2014.
In cadrul  relatiilor  de munca, in luna mai  au fost  controlati  un numar de 9 angajatori si au

fost dispuse 7 masuri pentru remedierea deficientelor constatate. A fost aplicat un avertisment
contraventional.

In cadrul securitatii si sanatatii in munca, in luna mai, au fost verificate 9 societati.
Cu ocazia controalelor au fost constatate 16 deficiente, au fost dispuse 16 masuri. A fost

aplicate 14 avertismente contraventionale.

Deficiente constatate in domeniul securitatii  si sanatatii in munca:

Lipsa instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca;
Nu a fost efectuat controlul medical periodic;
Nerealizarea de catre angajator a evaluarii riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca a
lucratorilor;

V.Campanie europeana pentru prevenirea alunecarilor si caderilor la acelasi nivel.

a) Obiective:
• Cre terea  gradului  de  con tientizare  a  angajatorilor  i  angaja ilor  în  ceea  ce  prive te

necesitatea  respect rii  cerin elor  minime  de  securitate  i  s tate  în  munc  pentru
îmbun irea securit ii i protec ia s ii lucr torilor care pot fî expu i unui potential risc
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datorat alunec rilor i c derilor la acela i nivel;
• Stabilirea m surilor care se impun ca urmare a nerespect rii de c tre angajatori i lucr tori,

a  prevederilor  actelor  normative  în  domeniul  securit ii  i  s ii  în  munc ,  în  scopul
prevenirii producerii evenimentelor în timpul desf ur rii activit ilor la locurile de munc i
posturile de lucru;

• Promovarea  exemplelor  de  bune  practici  i  a  solu iilor  pentru  prevenirea  alunec rilor  i
derilor la acela i nivel la nivel national.

  b) Campania european  se va desf ura în urm toarele sectoare economice:

Ac iunile de control se vor efectua in toate tipurile de întreprinderi (mici, mijlocii i  mari, cu
capital de stat, privat i mixt etc.), care efectueaz  activit i în urm toarele sectoare economice:

• Industria alimentar  - Cod CAEN 10;
• Fabricarea b uturilor alcoolice - Cod CAEN 11;

• Industria construc iilor metalice i a produselor din metal, exclusiv ma ini, utilaje i instala ii -

Cod CAEN 25;
• Activit i referitoare la s tatea uman  - Cod CAEN 86;

• Servicii combinate de îngrijire medical i asisten  social  cu cazare - cod CAEN 87;
• Hoteluri i alte facilit i de cazare -Cod CAEN 55;
• Restaurante i alte activit i de servicii, de alimenta ie -Cod CAEN 56;

• Comert cu ridicata cu excep ia comer ului cu autovehicule i motociclete - Cod CAEN 46;
• Comer  cu am nuntul cu excep ia comer ului cu autovehicule i motociclete - Cod CAEN 47.

c) Durata campaniei

Campania european  pentru prevenirea alunec rilor i c derilor la acela i nivel" se
va desfa ura în trimestrele I - IV 2014 (perioada 01.01 - 31.12.2014), în ase etape distincte.

In luna mai 2014, au fost verificate 9 agenti economici. Urmare neconformitatilor constatate
au  fost  dispuse  un  numar  de 11 masuri.  Au  fost  aplicate  un  numar  de 11 avertismente
contraventionale.

Deficiente constatate in domeniul securitatii  si sanatatii in munca:
Lipsa evaluarii riscurilor pentru securitatea i s tatea lucr torilor, inclusiv la alegerea
echipamentelor de munca, a substan elor sau preparatelor chimice utilizate i la amenajarea
locurilor de munca;
Angajatorul nu a stabilit pentru lucr tori, prin fi a postului, atribu iile i r spunderile ce le
revin în domeniul securit ii i s ii în munca, corespunz tor func iilor exercitate;
Lipsa semnalizarii securitatii si sanatatii in munca la locurile de munca cu pericol de
alunecare, cadere, pentru ca acestea sa fie cat mai vizibile;

           VI. Actiunea nr. 12 din Programul Cadru al Inspectiei Muncii – „Actiunea privind
verificarea modului de respectare a cerintelor minime de securitate si sanatate in munca la
lucrarile din domeniul constructiilor (termoizolari si sapaturi)”.

a) Obiective:

OBIECTIVE GENERALE
Cre terea  gradului  de  con tientizare  al  angajatorilor  i  al  lucr torilor  din  domeniul
construc iilor în ceea ce prive te respectarea prevederilor legale referitoare la securitatea
i  s tatea  în  munc ,  având  obiectiv  declarat  instaurarea  st rii  de  bine  la  locul  de

munc , cu consecin e benefice în plan social i profesional;
Ca  i  consecin  a  celor  mai  sus  men ionate,  se  prelimineaz  diminuarea  consecin elor
sociale i economice negative care deriv  din nerespectarea prevederilor legale
men ionate de c tre angajatorii din domeniul construc iilor.

OBIECTIVE SPECIFICE -  în domeniul securit ii i s ii în munc .

Verificarea respect rii, de c tre angajatorii din construc ii, a cerin elor legale privind:
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Utilizarea echipamentelor de munc  corespunz toare din punct de vedere al
securit ii i s ii în munc  in activit ile care impun lucrul la în ime i la lucr rile de

turi ;
Asigurarea si utilizarea echipamentelor de munc  corespunz toare m surilor de

prevenire i protec ie împotriva pericolului de electrocutare;
Respectarea prevederilor privind autorizarea func ion rii echipamentelor de munc

de ridicat  i autorizarea /instruirea personalului deservent.
Asigurarea i utilizarea echipamentului colectiv de protec ie ;
Asigurarea i utilizarea echipamentului individual de protec ie precum i instruirea

lucr torilor referitor la necesitatea purt rii acestuia;

       b) Campania se va desf ura în trimestrele II si III 2014.

       c) Grupul tinta:

Angajatori i lucr tori care î i desf oar  activitatea în domeniul construc iilor – cod CAEN 41,
42  i  43  –  privind  utilizarea  în  munc  de  c tre  lucr tori  a  echipamentelor  de  munc  specifice
domeniilor construc iilor de cl diri i a lucr rilor speciale de construc ii.
           In luna mai au fost verificate in cadrul acestei actiuni, 3 societati. Pentru incalcarea legislatiei
in domeniul securitatii si sanatatii in munca, au fost aplicate 3 avertismente contraventionale.

Deficiente constatate in domeniul securitatii  si sanatatii in munca:

Lipsa semnalizarii securitatii si sanatatii in munca la locurile de munca cu pericol de cadere de
la inaltime;
Neasigurarea de echipamente de munca, f  pericol pentru securitatea i s tatea
lucr torilor( schele, podine, etc.)
Neasigurarea  echipamentului individual de protectie pentru toti salariatii din unitate;

VII. In luna mai  2014, inspectorii   de munca, au participat  la 3 sedinte ale comitetelor  de
securitate si sanatate in munca, organizate de 3 angajatori (cu peste 50 de lucratori), sedinte in
cadrul carora - dialogul real intre partenerii sociali: patronat, sindicat/reprezentantii lucratorilor cu
raspunderi specifice si reprezentantii institutiilor statului - a avut ca obiect imbunatatirea securitatii
si sanatatii in munca la nivelul unitatii, respectiv propuneri privind politica de securitate i s tate
în munc i  planul  de prevenire i  protec ie,  conform regulamentului  intern sau regulamentului  de
organizare i func ionare.

VIII. In luna  mai 2014, ca o alternativa la activitatea de control, s-au organizat intalniri cu
un numar de 17 angajatori, ocazie cu care s-a evidentiat din nou principalul obiectiv in domeniul
relatiilor de munca, respectiv: identificarea si combaterea cazurilor de munca nedeclarata, cat si
riscurile ce le implica folosirea fortei de munca fara forme legale.

Au fost dezbatute rezultatele activitatilor Inspectoratului Teritorial de Munca pana la aceasta
data  si  s-a  luat  act  de  faptul  ca  inca  mai  sunt  angajatori  care  nu  inteleg  sa  respecte  dispozitiile
legale in domeniul legislatiei muncii, folosind in continuare persoane fara forme legale de angajare.

11.06.2014

I.T.M. Neamt


