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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. 3767

RAPORT DE ACTIVITATE

Conform prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes public i a normelor metodologice de aplicare
aprobate prin H.G.123/07.02.2002, în vederea public rii în Monitorul Oficial al României, partea a III-a.

A. Misiunea Inspectoratului Teritorial de Munc  Neamt:
realizarea unui serviciu public eficient în folosul cet eanului, respectiv a lucr torilor i angajatorilor, pentru asigurarea
respect rii dispozi iilor legale în domeniile rela iilor de munc ,  securit ii i s ii în munc  si supravegherii pietii
produselor.

B. Obiectivele care trebuiau atinse în anul 2014 au fost :
Controlul aplic rii prevederilor legale referitoare la rela iile de munc ;
Controlul aplic rii prevederilor legale referitoare la securitatea i s tatea în munc ;
Controlul supravegherii pie ei produselor pentru domeniile de competen  ale Inspec iei Muncii;
Informarea autorit ilor competente despre deficien ele legate de  aplicarea corect  a  dispozi iilor   legale în vigoare;
Furnizarea de informa ii celor interesa i despre cele mai eficace mijloace de respectare a legisla iei muncii;
Ini ierea de propuneri adresate Ministerului Muncii Familiei Protec iei Sociale i Persoanelor Vârstnice pentru îmbun irea
legisla iei existente i elaborarea de noi acte legislative în domeniu.

C. Indicatori  de performan , cu prezentarea gradului de realizare a acestora:

Crt.
Denumirea indicatorului social de
performan 2014

Num r de unit i controlate: 4581
 în domeniul RM 2.771

1

 în domeniul SSM 1.810
Num r de controale efectuate: 4.596

 în domeniul RM 2.771
2

 în domeniul SSM 1.825
Fond de timp disponibil în zile: 5.515

 în domeniul RM 2.926
3

 în domeniul SSM 2.589
Num rul accidenta ilor în munc
înregistra i, astfel:

 num r accidenta i, din care: 65
  - mortal 16
  - cu Incapacitate Temporar  de Munc  (ITM) 49

 cu urm ri de invaliditate la încheierea ITM
(INV) 0

 accidente colective, din care: 0
- num r victime, din care: 0

4

• accidenta i mortal 0

Crt.
Denumirea indicatorului social de
performan 2014

5 Nr. de evenimente (explozii, incendii,
avarii) care nu au produs acc.de
munc ,dar care ar fi putut afecta
persoanele participante la procesul
muncii

0

Num rul sanc iunilor contraventionale
aplicate: 1.901
• în domeniul RM 313

6

• în domeniul SSM 1588
Valoarea sanctiunilor aplicate (RON): 2.705.300
• în domeniul RM 2.279.300
 • în domeniul SSM 426.000
Nr. de persoane f  forme legale 316

7

Valoare san iuni (munc  f  forme
legale) 2.160.000

8 Nr. de propuneri de urmarire penal
înaintate institu iilor competente 15

Num rul de unit i a c ror activitate a
fost sistat 7

9

Num rul de instala ii a c ror activitate a
fost sistat 14

D. Programele desfasurate de Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam
Campanie privind identificarea i combaterea cazurilor de munc  nedeclarat  în domenii susceptibile utiliz rii frecvente a

acesteia, a muncii tinerilor i copiilor (construc ii, industria textil , prest ri servicii, industria alimentar i panifica ie, industria
lemnului, comer , paz , transport rutier de marf i persoane, unit i care desf oar  activit i în sta iuni montane i de pe litoral,
cabinete medicale, fabricarea b uturilor alcoolice i r coritoare, unit i care desf oar  activitate pe timpul nop ii - baruri, discoteci,
jocuri de noroc, unit i de comer  cu program non-stop, unit i distribu ie carburant -, gr dini e cu program prelungit).

Campanie privind verificarea modului de respectare de c tre angajatori a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protec ia
cet enilor români care lucreaz  în str in tate, cu modific rile i complet rile ulterioare.
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Campanie privind verificarea modului de respectare de c tre angajatori a prevederilor Legii nr. 344/2006 i a H.G. nr.104/2007
privind deta area salaria ilor în cadrul prest rii de servicii transna ionale.

Campanie privind verificarea modului de respectare de c tre angajatori a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de
anse i de tratament între femei i b rba i, republicat .

Campanie privind verificarea modului de respectare de c tre angajatori a prevederilor H.G. 500/2011 privind registrul general de
eviden  a salaria ilor, cu modific rile i complet rile ulterioare.

Campanie privind verificarea modului de respectare de c tre angajatori a prevederilor art. 129 alin. 1 i 2  din Legea dialogului
social nr. 62/2011, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.

Campanie european  coordonat  de Comitetul Înal ilor Responsabili cu Inspec ia Muncii (en.: SLIC) privind prevenirea
alunec rilor i c derilor la acela i nivel.

Organizarea i desf urarea S pt mânii Europene de Securitate i S tate în Munc  sub egida Agen iei Europene pentru
Securitate i S tate în Munc  – „Stresul sub control”.

Campanie na ional  privind implementarea în sistemul de înv mânt a proiectului „Valen e culturale în domeniul securit ii i
ii în munc ”.

Campanie na ional  de verificare a respect rii prevederilor legale privind securitatea i s tatea în munc  la desf urarea
activit ilor cu articole pirotehnice.

Campanie na ional  de supravegherea pie ei produselor industriale din domeniul de competen  al Inspec iei Muncii, conform
programului sectorial pentru anul 2014, coordonat de c tre Comisia European .

Activitati alternative actiunilor de control:
- participarea inspectorilor de munca  la un numar de 120 de sedinte ale comitetelor de securitate si sanatate in munca,

organizate de 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;

- organizarea unui numar de 33 întâlniri trimestriale cu participarea conducerii inspectoratului teritorial de munca si a
inspectorilor de munca pe domenii de competenta, pe de o parte, si conducerile intreprinderilor, specialisti si reprezentanti ai
lucratorilor, pe de alta parte, cu scopul diseminarii celor mai bune solutii si bune practici de implementare si respectare continua  a
legislatiei  in domeniile rela iilor de munc ,  securit ii i s ii în munc  si supravegherii pietii produselor;

- organizarea unui numar de 12 sedinte de lucru pentru realizarea unui dialog tripartit pe probleme de securitate si sanatate in
munca si relatii de munca, intre  conducerea inspectoratului teritorial de munca si  membrii desemnati ai organizatiilor sindicale si
patronale;

- organizarea unui numar de 12 conferinte de presa pentru mediatizarea activitatilor si a rezultatelor acestora, cu participarea
posturilor locale de televiziune si a presei scrise.

E. Raportul cheltuielilor, defalcate pe programe

totalTipul cheltuielilor
aprobat realizat

Salarii 1.653.740 1.653.726
CAS 329.310 329.304
Somaj 8.270 8.263
Deplas ri 8.000 5.413

tate 85.980 85.971
Inc lzire,energie 50.000 43.352
Apa,canal 3.000         2.646
Posta,telecomunica ii,
Tv,internet

30.000 29.224

Piese de schimb 24.000 23.130

Furnituri  birou 25.310 24.980
Mat.cur enie 3.320 3.196
Alte bunuri i servicii pt
întretinere i func ionare

62.590 60.158

Obiecte de inventar 4.970 4.970
Repara ii curente 520 0

i i publica ii 3.430 2.630
Preg tire profesionala 2.000 992
Protec ia muncii 310 203
Cheltuieli mijloace fixe 30.000 27.046
Alte cheltuieli 8.700 8.050

 F. Nerealiz ri – nu  a fost cazul, fiind îndeplinite toate activit ile.

G. Propuneri – nu este cazul

INSPECTOR EF – jur. Popescu Ioan                                      Compartiment Rela ii cu Publicul -  ing.Ungureanu Marcela
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