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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 01.02.2016 - 29.02.2016, activitatea Inspectoratului Teritorial de
Munca Neamt a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de
actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2016”, 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, 21  inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial
de Munca Neamt, au efectuat 300 controale, ocazie cu care s-au constatat 479
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 162  sanctiuni  contraventionale insumand
286.300 lei .

A. ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA  FEBRUARIE:

A1.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

In luna februarie au fost realizate 116 vizite de control si evaluare la unitati
economice. Totodata, cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 139
sanctiuni contraventionale. Valoarea totala a amenzilor aplicate a fost de 61.000
lei.

Analiza situatiei accidentelor de munca.

In luna februarie, la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt au fost inregistrate 8
accidente de munca soldate cu incapacitate temporara de munca.

A2.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

Control relatii de munca

In luna februarie au fost controlati 184 agenti economici. Cu prilejul controalelor
au fost aplicate un numar de 23 sanctiuni contraventionale din care 19 amenzi
contraventionale, insumand 225.300 lei, respectiv 4 avertismente
contraventionale, pentru incalcari ale Legii nr. 53/2003 republicata si H.G.
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nr.500/2011. De asemenea, au fost depistati 9 angajatori la care lucrau 21
persoane fara forme legale de angajare. Cuantumul amenzilor aplicate pentru
munca fara forme legale de angajare a fost de 210.000 lei.

Au fost depistate deasemeni 128 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 106 masuri pentru remedierea
neconformitatilor si totodata au fost aplicate 5 sanctiuni contraventionale, din
care 3 amenzi in valoare de 900 lei si respectiv 2 avertismente.

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA  FEBRUARIE.

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

In data de 18.02.2016, ora 1400, 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:

ORDIN nr. 52 din 14 ianuarie 2016 privind aprobarea calculatorului pentru
determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizeaz
venituri din salarii la func ia de baz , începând cu luna ianuarie 2016, potrivit
prevederilor art. 77 alin. (2) i ale art. 66 din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal;

Contract colectiv de munca la nivel de grup de unitati din sectorul de activitate
constructii de masini si constructii metalice pe anii 2016 – 2017,
nr.1/22.12.2015,  inregistrat la MMFPSPV – DDS sub nr. 1946/20.01.2016;

ORDIN nr. 134 din 27 ianuarie 2016, privind aprobarea Procedurii de atestare a
preg tirii i experien ei profesionale în scopul recunoa terii experien ei
profesionale dobândite pe teritoriul României de persoanele care doresc s
exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confedera iei
Elve iene activit ile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a
Parlamentului European i a Consiliului privind recunoa terea calific rilor
profesionale;

II. Ac iunea nr. 5 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – Campanie na ional  de
supravegherea pie ei produselor industriale în domeniul de competen  al
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Inspec iei Muncii conform programului sectorial pentru anul 2016, coordonat de
tre Comisia European .

În luna februarie 2016, au fost verificate 4 societ i. Au fost verificate 27 de
produse. Nu s-au constatat neconformit i. Nu au fost aplicate sanc iuni
contraven ionale.

III. Campanie nationala „Valente culturale ale securitatii si sanatatii in munca
pentru formarea unei culturi de prevenire in randul tinerilor din licee si scoli
profesionale” ce se va desfasura in perioada februarie-iulie 2016.

Obiectiv: preg tirea tinerilor în domeniul securit ii i s ii în munc  înainte
de intrarea pe pia a muncii, prin dezvoltarea unui program educa ional menit s
formeze o atitudine con tient i preventiv  fa  de riscurile profesionale.

În luna februarie 2016 au fost realizate urmatoarele etape ale acestei campanii:
incheierea unui protocol de colaborare intre I.T.M. Neamt si I.S.J. Neamt;
selectarea scolilor participante; selectarea profesorilor si a claselor de elevi
participante; realizarea unei intalniri cu reprezentantii scolilor participante;
precum si, distribuirea materialelor care vor fi diseminate. In aceasta campanie
sunt implicate un numar de 4 scoli (Colegiul National de Informatica Piatra Neamt,
Colegiul National „Calistrat Hogas” Piatra Neamt, Colegiul National „Gheorghe
Asachi” Piatra Neamt si Colegiul National „Petru Rares” Piatra Neamt), 11 clase de
a-IX-a si a-X-a avand un numar de 329 elevi si 11 profesori.

Ioan Popescu

Inspector ef

Inspectoratul Teritorial de Munca Neam

Nicolae Harlea

Consilier juridic - purtator de cuvant
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