
Str. dr. Gh. Iacomi, nr.8, Piatra Neam , Neam
Tel.: +4 0233 21 96 08; fax: +4 0233 21 55 89
itmneamt@itmneamt.ro
www.itmneamt.ro

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

                                                                                        Nr.1418/IS/26.01.2016

INFORMATII DE PRESA

In perioada 01.12.2015 - 31.12.2015, activitatea Inspectoratului Teritorial de
Munca Neamt a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de
actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2015”, 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, 19  inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial
de Munca Neamt, au efectuat 212 controale, ocazie cu care s-au constatat 270
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 106  sanctiuni  contraventionale insumand
111.500 lei .

A. ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA  DECEMBRIE:

A1.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

In luna decembrie au fost realizate 111 vizite de control si evaluare la unitati
economice. Totodata, cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 88 sanctiuni
contraventionale. Valoarea totala a amenzilor aplicate a fost de 30.500 lei.

Analiza situatiei accidentelor de munca.

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

A2.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

Control relatii de munca

In luna decembrie au fost controlati 101 agenti economici. Cu prilejul controalelor
au  fost  aplicate  un  numar  de 18  sanctiuni contraventionale din care 8 amenzi
contraventionale, insumand 81.000 lei, respectiv 10 avertismente
contraventionale, pentru incalcari ale Legii nr. 53/2003 republicata si H.G.
nr.500/2011. De asemenea, au fost depistati 8 angajatori la care lucrau 18
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persoane fara forme legale de angajare. Cuantumul amenzilor aplicate pentru
munca fara forme legale de angajare a fost de 80.000 lei.

La 1 angajator, au fost identificate un numar de 10 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 100 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 38 masuri pentru remedierea
neconformitatilor si totodata a fost aplicata 1 sanctiune contraventionala,
respectiv 1 avertisment.

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

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

In data de 17.12.2015, 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:

Hotararea de Guvern  nr. 1017/30.12.2015 pentru stabilirea salariului de
baz  minim brut pe ar  garantat în plat ;

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
Inspec iei Muncii conform programului sectorial pentru anul 2015, coordonat de

tre Comisia European .

În luna decembrie 2015, au fost verificate 4 societ i. Au fost verificate 33 de
produse. Nu s-au constatat neconformit i. Nu au fost aplicate sanc iuni
contraven ionale.

III. Campanie nationala privind identificarea si combaterea cazurilor de munca
nedeclarata si respectarea dispozitiilor legale  privind securitatea si sanatatea in
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munca la agentii economici care au ca obiect de activitate cod caen 8610 -
activitati de asistenta spitaliceasca.

Din punct de vedere a relatiilor de munca, in cadrul acestei campanii, au fost
verificati un numar de 11 angajatori cu un numar total de 3.335 salariati .

Pentru înc lcarea legisla iei în domeniul relatiilor de munca, au fost dispuse 42
masuri de remediere a neconformitatilor.

In cazul unui angajator s-au înaintat c tre organele de cercetare penal ,
documentele necesare în vederea sanc ion rii infrac iunii pentru primirea la munc
a mai mult de 5 persoane f  întocmirea formelor legale de angajare.

Pentru înc lcarea legisla iei în domeniul securitatii si sanatatii in munca, au fost
dispuse 18 masuri de remediere a neconformitatilor constatate i au fost aplicate 1
amenda in valoare de 4.000 lei si 17 avertismente contraventionale.

Deficiente in domeniul securitatii si sanatatii in munca:

Lipsa semnalizare riscuri in centrale termice;

Lipsa reautorizare la schimbarea denumirii unitatii;

 Lipsa evaluare riscuri pentru postul de lucru infirmier.

Nerespectare periodicitatii controlului medical;

Procedura de autorizare a electricienilor din punct de vedere s.s.m. nu a fost
reluata anual, conform prevederilor legale;

Lipsa autorizare din punct de vedere SSM a electricienilor nou angajati;

Lipsa de instructiuni proprii s.s.m. pentru unele activitati desfasurate in unitate;

IV. Campanie de verificare a reglementarilor privind securitatea si sanatatea in
munca la desfasurarea activitatilor cu obiecte pirotehnice.

Campania a avut ca obiect identificarea si verificarea agentilor economici care
desfasurau activitati de detinere, transport, manipulare, depozitare, si
comercializare a articolelor pirotehnice. Au fost verificati un numar de 14
angajatori, s-a constatat 1 deficienta si s-a dispus aplicarea unei sanctiuni,
respectiv avertisment.

V. Cu prilejul participarii la Iasi, in perioada 21.10.2015 - 23.10.2015, la lucrarile
Simpozionului Regional din cadrul Campaniei Europeane cu tema ,,Stresul sub
control’’, inspectorul sef jur. Popescu Ioan si inspector de munca ing. Trusescu
Vasile, au prezentat lucrarea ,,Munca pe scaun si stresul fizic”. Lucrarea a fost
foarte bine apreciata ca fiind de interes practic pentru angajatori si prin urmare a
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fost publicata in cadrul Revistei ,,OBIECTIV’’ nr.4/2015 – revista nationala de
specialitate a Inspectiei muncii.

VI. In perioada 21.01.2016-23.01.2016, conducerea Inspectoratului Teritorial
de Munca Neamt a participat la intalnirea de lucru organizata de Inspectia
Muncii , pentru evaluarea activitatii in anul 2015. Activitatea institutiei a fost
apreciata ca fiind foarte buna, realizandu-se toate obiectivele, conducerea
institutiei primind calificativul maxim ,, foarte bine’’.

VII. In luna decembrie 2015, inspectorii  de munca, au participat la 19  sedinte ale
comitetelor de securitate si sanatate in munca, organizate de 19 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  decembrie 2015, ca alternativa la activitatea de control, s-au
organizat intalniri cu un numar de 14 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.

C. Incepand cu luna februarie 2016, inspectorii de munca au la dispozitie un
nou instrument de lucru, aplicatia ,, COLUMBO’’, dedicata activitatii de
monitorizare si control pentru Inspectoratele Teritoriale de Munca si Inspectia
Muncii, astfel incat sa fie optimizata activitatea inspectorilor de munca. Acestia
pot  verifica pe teren toate datele legate de un anumit angajator si salariatii
acestuia si sa inregistreze evidenta si actualizarea controalelor efectuate
pentru combaterea muncii la negru.

D. INFORMATII LEGISLATIVE.

Conform prevederilor Hotararii de Guvern  nr. 1017/30.12.2015 pentru stabilirea
salariului de baz  minim brut pe ar  garantat în plat , incepând cu data de 1 mai
2016, salariul de baz  minim brut pe ar  garantat în plat  se stabile te la 1.250 lei
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lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 de ore în medie pe lun  în
anul 2016, reprezentând 7,382 lei/or .

Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de
munc ,  de  salarii  de  baz  sub  nivelul  celui  prev zut  la  art.  1  din  hotararea  de
guvern, constituie contraven ie i se sanc ioneaz  cu amend  de la 1.000 lei la
2.000 lei.

Ioan Popescu

Inspector ef

Inspectoratul Teritorial de Munca Neam

Nicolae Harlea

Consilier juridic - purtator de cuvant

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

