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RAPORT DE ACTIVITATE 2077

1. CONTROL  RELAÞII  DE  MUNCÃ

Pentru   realizarea   acþiunilor   stabilite  în   Programul   Cadru   de   acþiuni   al   lnspecþiei

Munci.i  în  domeniul  relaþiilor  de  muncã,   l.T.M.   Dâmboviþa  a  efectuat  în  anul  2017

controale   de   fond,   tematice   ºi.   cu   caracter   preventiv   la   toate   categorii.le   de

angajatori.   care   angajeazã   salari.aþi   pe   baza   de   contract   indivi.dual   de   muncã.

Obiectivele   princi.pale   de   verificare   le-au   constituit:    identi.ficarea   cazuri.lor   de

muncã  nedeclaratã,   respectarea   legi.slaþiei   muncii   privind  angajarea  în   muncã,  în

timpul   executãri.i   contractelor   de   muncã   ºi   la   încetarea   acestora,   stabi.li.rea   ºi.

respectarea    duratei.    ti.mpului.    de    muncã   ºi    de    repaus,    stabilirea    ºi    acordarea

drepturilor  salari.ale  precum  ºi  a  celorlalte  drepturi  ce  decurg  di.n  munca  prestatã,

accesul  fãrã  di.scriminare   pe  piaþa   muncii.  al  tuturor  persoanelor  apte  de   muncã,

respectarea clauzelor contractelor colective de  muncã,  transmiterea  ºi completarea

regi.strului.  general de evidenþã în  format electronic.

În   anul   2017,   prin   acþi.uni.le  de  control  desfãºurate  în   domeniul   relaþiilor  de

muncã s-au obtinut urmãtoarele  rezultate:

ˆ     fi.197      angajatori  controlaþi.;

ˆ    34.979  salariaþi.  ai  angajatorilor controlaþi  dintre care  16.982 femei.;

ˆ     177      angajatori  sancþionaþi;

ˆ    235   sancþi.uni. contravenþi.onale aplicate;

ˆ     1®048.900     lei valoare amenzi  apli.cate;
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Fig.1    Numãrul  de angajatori  controlaþi în  anul  2017

CAP.  i     CAMPAN!i  NAÞioNALE  DE  CONTROL

A.    Identîficarea ºi combaterea muncii nedeclarate (fãrã forme legale)

ln   anul  2017,   controalele   privind   i.denti.ficarea   ºi  combaterea  cazuri.lor  de

muncã  nedeclarata  (fãrã  forme  legale  de  angajare)  s-au  concretizat în  urmãtoarele

rezultate:

ˆ     51    angajatori  i.denti.fi.caþi.  folosind forþã  de  muncã  nedeclaratã;

ˆ     nr.  pers.  depistate la  muncã fãrã contract  164;

ˆ     nr.   persoane  depistate  ale  cãror  contracte  individuale  de  muncã  nu  au

fost   transmise  în   registrul   general   de   evidenþã   a   salari.aþi.lor   cel   târziu   în   ziua

anterioarã începeri.i  acti.vi.tãþi.i.  32;

ˆ     nr.  persoane  depistate  la  muncã în  perioada în  care  au  c.i.m.  suspendat:

0;

ˆ     nr.  persoane  depistate  la  muncã în  afara  programului  de  lucru  stabi.lit în

cadrul  c.i..m.  cu  timp  parþial:   11.

ˆ     75    contracte   indivi.duale   de   muncã   încheiate    persoanelor   depistate

lucrând fãrã forme  legale;

ˆ     921.000   lei  -valoarea amenzilor apli.cate pentru  munca  nedeclarata;

ˆ     4   infracþi.uni.   constatate   pentru   primirea   la   munca   a   mai   mult     de   5

persoane fãrã forme legale de angajare
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Fig.  2     Numãr angajatori  identificaþi  practicând  muncã  nedeclaratã    2016  /  2017.

În  urma  controalelor  desfãºurate,   s-a  constatat  cã  munca  nedeclarata  s-a

manifestat cu  preponderenþã în  comerþ,  construcþi.i.,  prestãri.  servicii,  transporturi.

În  uni.tãþile în  care  s-au  constatat încãlcãri  ale  prevederilor  legale,  pe  lângã

sancþi.unile  contravenþionale  aplicate  pentru  munca  fãrã  forme  legale,  potri.vi.t  art.

260   (1)   li.t.   „e"   din     Codul  Muncii,   inspectori.i   de   muncã   au   dispus  mãsuri   pentru

încheierea  în  formã  scri.sã  a  contractelor  i.ndividuale  de  muncã.    În  anul  2017,    di.n

totalul de  164  persoane gãsite  munci.nd fãrã forme legale, în  75  cazuri  s-au întocmit

contracte individuale de  munca  potrivit  prevederilor Codului Munci.i.

În   4   cazuri   au   fost   sesizate   organele   de   urmãrire   penala   ca   urmare   a

constatãri.i   încãlcãrii.   art.    264   ali.n.    3    din   Codul   muncii.,    care   sancþioneazã   cu

închisoare  de  la  1  la  2  ani  sau  cu  amendã  penalã  primirea  la  muncã  a  mai.  mult  de  5

persoane fãrã închei.erea unui contract individual de muncã.
În  anul  2017  s-au  executat  campanii.  de  control  vizând  i.dentificarea  muncii

nedeclarate,  dupã cum urmeazã:
-     Campanie  privind  respectarea  de  cãtre  angajatori  a  prevederi.lor  legale

referitoare   la   închei.erea   º].   executarea   contractelor   i.ndividuale   de   muncã,    a

timpului  de  muncã în  domem.ul  construcþi.i.lor  in  perioada  09-13.05.2017;

-      Campanie   în   domeniul   prelucrãrii   ºi   conservãrii   cãrnii.,    prelucrãri.i   ºi

conservãrii   peºtelui.,   crustaceelor  ºi.   moluºtelor,   fabricãrii   produselor  lactate  ªi  a

brânzeturilor,  precum  ºi în  domeniul comerciali.zãri.i  acestora  -07-10.06.2017
-     Campanie  naþionalã  pri.vind  identificarea  cazurilor  de  munca  nedeclaratã

ºi  respectarea  prevederilor  legale  privi.nd  ti.mpul  de  muncã  la  societãþi  care  au  ca
obiect de activi.tate  protecþi.e  ªi.  gardã  cod  Caen  8010 în  peri.oada 26-30 i.unie 2017;

-     Campanie  naþi.onalã  privind  respectarea  de  cãtre  transportatorii  rutieri  a

prevederi.lor  legale  referi.toare  la  încheierea  ºi  executarea  contractelor  i.ndividuale
de  munca,  a timpului  de  munca  ºi.  de odihnã a conducãtorilor auto  (lucrãtori  mobili.),
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a  legislaþiei  ºi.  a  di.rectivelor  europene  ce  vizeazã  detaºarea  lucrãtorilor  în  cadrul

prestãrii  de  servici.i  transnaþionale  transpuse  în  legislaþi.a  naþionalã  Cod  Caen  4941
respectiv,  cod  Caen 4931 ;

-      Campanie    naþi.onalã    de    i.dentificare    a    muncii.    fãrã   forme    legale    de

angajare o zi  pe sãptãmânã.

8.  Campanie   prMnd  verificarea   moduluî  în  care  angajatorii   respectã

prevederile O.G.  nr.25/2014 prMnd încadrarea în muncã ªi detaºarea
strãinilor pe terîtoriul  Românief  ªî  pentru  modifîcarea ºi  completarea

unor   acte    normative    privînd    regimul   strãînilor   în    România,    cu

modificãrile ºi completãrile ulterioare.

În   perioada   07   -   14.12.2017   s-a   desfãºurat   campam.a   pentru   veri.ficarea

respectãri.i  legi.slaþiei.  privi.nd  angajarea  în   muncã  a  cetãþenilor  strãini  non   UE.   Cu

aceastã  ocazie  au  fost  verificaþi  40  de  angajatori.  si  au  fost  dispuse  12  mãsuri  de

intrare  în  legali.tate.   Nu  au  fost  i.dentifi.caþi  cetãþeni.  strãini  încadraþi.  în  muncã  cu

nerespectarea  regi.mului de muncã stabilit de lege.

CAP.  ll         ACTivITATE   PROPRIE  CONTROL  RELATll  DE  MUNCA

A.     Verificarea moduluî în care angajatorii  respecta prevederile codului

Muncii -Legea 53/2003 republîcata, cu modificãrile ºi completãrile ulterîoare

Di.n  totalul  de  1197 agenþi  economici  verifi.caþi în  anul 2017,  de cãtre  l.T.M.

D-þa  în   domeniul   raporturilor   de   muncã,   s-au   constatat   1680   defici.enþe   privind

nerespectarea   prevederilor   Legi.i.   53/2003   rep.   -.   Codul   Muncii,   pentru   care   s-au

apli.cat sancþiuni contravenþionale ºi  s-au  dispus mãsuri  de eliminare a  lor.

ln  anul  2017  s-au  aplicat  pentru  nerespectarea  prevederilor  legale  privind

Legea  53/2003  rep.,  amenzi contravenþi.onale în valoare totala de 973.100 lei..

FIG.  3       Valoarea amenzilor aplicate i.n cadrul acþiunilor de control   2016/  2017
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ln   anul  2017,  din  totalul de  110 sancþiuni contravenþionale apli.cate în  temeiul

prevederi.lor     Legii     53/2003      rep.,      47     din     sancþiuni.     au     fost
contraventionalã,   i.ar 63   au   fost   cu  avertisment.

cu     amendã

Totodatã  lTM  D-þa  a întocmit  douã  dosare  penale  pri.vind încadrarea în  muncã

a  minorilor  pentru  folosirea  acestora  pentru  prestarea  unor  activi.tãþi.i  cu încãlcarea

prevederi.lor  legale  referi.toare  la  regimul  de  muncã  al  minorilor,  în  temeiul  art.  214
Cod  procedurã  penalã coroborat cu  art.  265(1 )  di.n  Legea  nr.  53/2003  -Codul Muncii.

Referi.tor   la   modul   in   care   au   fost   apli.cate   dispoziþiile   legale   ale   Codului

Muncii,   in   cadrul   acþi.unilor   de   fond   efectuate   în   anul   2017,   au   fost   analizate

prioritar  problemele  pri.vind  închei.erea  contractelor  i.ndividuale  de  muncã,  clauze,
durate,  coiidiþii  de  confidenþialitate,  neconcurenþã,  drepturi  si  obligaþii  ale  pãrþilor,

cumul    de    funcþii.,    etc.    0    atenþie    speciala    s-a    acordat   închei.erii    valabile    a

contractelor  individuale  de  muncã  ªi  a  respectãrii  condiþiilor  legale  necesare  pentru

a   nu   atrage   nulitatea   lor.   Probleme   mai   complexe   s-au   constatat   la  încetarea

raporturi.lor   de  munca  ca  urmare  a  procedurilor  speci.ale  pe  care  le  ri.di.ca  di.feri.tele

si.tuaþii  de  încetare  a  contractelor  de  munca  de  drept  sau  la  i.niþi.ativa  pãrþi.lor.  S-a

dat   o   atenþie   deosebitã    niodului.   în    care    angajatorul    realizeazã    concedierea

salariaþi.lor din  motive care þi.n  de  persoana  acestora,  in  special  pentru  indisci.plina si.

necorespundere  profesionalã  ºi  modului.  în  care  au  fost  respectate  procedurile  de

veri.ficare a  motivelor pentru care s-au  dispus astfel de concedi.eri.   De asemenea s-a

urmãrit    maniera   în    care    angajatorul    concediazã    salari.aþii.    pri.n    restructurarea

posturilor,   daca   se  acorda   preavi.zul   legal  ºi   dacã  sunt  achitate  toate  drepturile
salariale de  lichidare cuveni.te  la încetarea  acti.vitãþi.i..

Un    capitol    i.mportant   în    acþi.uni.le   de   control    l-a    reprezentat   verificarea

respectãrii   duratei   normale   a   ti.mpului.   de   muncã,   a   compensãrii   potri.vit   legii   a

timpului  de  munca  supl].mentar  lucrat,  a  asi.gurãri.i.  repausului  zi.lnic  ºi  sãptãmânal  ºi

a  modului în care salariatii.  benefi.ciazã  de concediile anuale de odi.hnã.

8.         Verificarea  modului  in  care  angajatoriî  respecta  prevederile  O.U.G.   nr.

25/2011  privind  încadrarea  în  muncã  ºi  detaºarea  strãiniLor  pe  teritoriul

Românjei.

În  cadrul  acþiunilor de control efectuate   de cãtre  l.T.M.  Dâmboviþa,  s-a  avut

în  vedere  verificarea  inclusiv  a  existenþei  muncitori.lor  strãi.ni,  a  legali.tãþii.  formelor

lor   de   angajare,   a   respectãrii   prevederilor   legi.lor   speci.ale   care   reglementeazã

statutul  munci.torului.  strãi.n  în  Români.a  ºi  În  primul  rând  a  valabi.litãþii.  autorizaþiilor

de muncã ªi a   permi.selor de ªedere în  scop de muncã.

În  anul  2017  au  fost  efectuate  de  controale  pri.vi.nd  respectarea  prevederi.lor

O.G.  56/2007  modif.  împreuna  cu  reprezentanþi  ai.  lGI  D-ta  ºi  nu  au  fost  identifi.caþi
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cetãþeni  strãini încadraþi. în  muncã  cu  nerespectarea  regimului  de  muncã  stabilit  de

le8e.

Urmare  a  soli.citãri.i   lM  s-a  procedat,  împreunã  cu   reprezentanþi.  din  cadrul

Bi.roului   pentru   lmi.grãri   Dâmboviþa,    la   informarea   în   douã   etape   la   i.nformarea

studenþilor  strãi.ni  aflaþi  la  studii în  cadrul  Uni.versi.tãþi.i.  Valahia Târgoviºte,  cu  privire

la  condi.þiile în  care  pot  presta  activi.tãþi  lucrative  pe  teri.toriul  naþional,  precum  ºi.  la

obli.gaþii.le  ºi  drepturile  ce  le  revin în  calitate  de  angajaþi..  Materialele  prezentate  au

fost   afi.ºat   ulteri.or   la   avi.zi.erele   di.n   cadrul   Universi.tãþii   Valahia   cât   ºi   la   cele

exi.stente în cãminele studentesti..

C.      Verificarea  modului in care agenþii  economîcî  respectã  prevederile  Legîi  nr.

156/2000 privind protecþia cetãþenilor romani care Lucreazã în strãinãtate.

Pe    aceastã    tematicã    nu    s-au    constatat    neconformitãþi    în    raport    cu

prevederi.le  legale apli.cabile.

D.         Verifîcarea  modului  în  care  angajatorij  respectã  prevederile  LEGE  nr.16

din   17  martie  2017  privind  detaºarea  salariaþilor  în  cadrul  prestãrii  de

servicîî transnaþf onale

ln  anul  2017  a  fost  înregistrat  un  cetãþean  strãi.n  salariat,   membru  al  UE,

detaºat     pe    teri.tori.ul    judeþului.     Dâmboviþa    în     cadrul     prestãrilor    de    servicii

transnaþi.onale,  potrivit  reglementari.lor  Legi.i  nr.  344/2006  modi.f .

Nu s-au constatat neconformitãþi în  raport cu  prevederile legale apli.cabile.

E.         Verificarea   moduluî   in   care   angajatorii   respecta   prevederile   Legii   nr.

202/2002  rep.  privind  egalitatea  de  ªanse  si  de  tratament între femei  ªi
bãrbaþi.

În   iirma   verifi.cãrilor   efectuate   s-a   urmãrit  în   unele   cazuri   respectarea

prevederilor  Legii   nr.   202/2002   rep.   privind  egalitatea   de  ºanse  ºi   de  tratament
intre  femei  ºi  bãrbaþi  ºi.  în  funcþie  de  defi.cientele  constatate  s-au  di.spus  mãsuri  de

intrare în  legalitate.

Dintre defici.entele constatate enumerãm:

ˆ     lipsa  introduceri.i  în  regulamentele  de  organizare  ºi  funcþionare  ºi  în

regulamentele  interne  ale  uni.tãþilor  ºi.   instituþiilor  controlate  de  dispoziþii   pentru

interzicerea di.scriminãrilor bazate pe criteriul de sex;

ˆ      neprevederea   de   sancþiuni.   disci.pli.nare  în   regulamentele   i.nterne,   în

condiþii.le  prevãzute  de  lege  pentru  angajaþii  care  încalcã  demni.tatea  personalã  a

altor  angajaþi   prin  crearea  de  medii  degradante,   de  intimidare,   de  ostilitate,   de

umili.re  sau  ofensatoare,  pri.n  acþi.uni  de  di.scri.minare;
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ˆ     nei.nformarea  permanentã  a  angajaþi.lor  pri.n  afi.ºarea  în  locuri  vizibile

asupra drepturi.lor pe care aceºti.a  le au în ceea ce  priveºte egalitatea de ºanse ºi. de

tratament între femei si  bãrbati. în  relati.ile de muncã.

F.  Verîficarea  modului în care angajatorii  respectã prevederile  HG  nr.  500/2011

prMnd    întocmîrea    ºi    completarea    regîstrului    general    de    evidenþã    a
salarîaþilor.

În     anul     2017     s-a     verificat     respectarea     dispoziþiilor     legale     pri.vind

întocmi.rea,     completarea    ºi    transmiterea    registrului.    general    de    evidenta    a

salariaþilor  in  format  electronic   (REVISAL)   potrivi.t  H.G.   nr.   500/2011   modi.f.     S-au

constatat   453  încãlcãri   ale   prevederilor   legale   ºi   s-au   apli.cat   un   numãr   de   90

sancþi.uni  contravenþi.onale.   Concomitent  cu    defi.c].entele  constatate  s-au  dispus  ºi

mãsuri de intrare în  legalitate.

În  anul  2017 au  fost  i.dentificate  554  persoane  pentru  care transmiterea  cu

încãlcarea  termenului  prevãzut  la  art.  4  ali.n.   (1)  lit.  a)n  din  HG  500/2011   modif,  în

registrul  privat/publi.c  cu  elementele  contractului  i.ndivi.dual  de  muncã,  dar  pentru

care existã dovada executãrii acestui.a,  respectiv prestarea  munci.i. ºi  plata salariului..

G.   Campanie privind  respectarea de cãtre angajatori a prevederilor Legii  nr.

52/2011  privind exercîtarea unor actMtãþi cu caracter ocazîonal desfãºurate
de zilieri si a normelor de aplicare a acesteia.

În  anul  2017  au  fost  depistate  41   neconformi.tãþi  în  raport  de  prevederile

Legii  52/2011  pentru  care  s-au  di.spus  masuri  de  i.ntrare  i.n  legali-tate.
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H.  Verificarea   modului   de   respectare   a   prevederilor   Legii   nr.   62/2011,

privind încheierea contractelor colective de munca  la angajatorii cu peste 21
de salariaþi.

Pe  aceasta  tematica  s-au  dispus  25  masuri.  de  intrare în  legalitate,  privi.nd
ini.þierea   negocierii.   colective   la   uni.tãþile   cu   21    de   angajaþi   sau   mai   mulþi,      în

conformitate cu  prevederile art.129-131  din  Legea 62/2011  rep.

În    acþiunile    de    control   efectuate,    inspectorii    de    muncã    au   verifi.cat

respectarea  clauzelor  cupri.nse  i.n  contractele  colective  de   muncã,   acorduri.le  sau

convenþiile  întocmi.te  la  nivelul  angajatorilor,  în  conformitate  cu  prevederile  Legii

62/2011   rep.  -a  di.alogului  social.

1.    Scrisori,  petiþii,  reclamaþii adresate cãtre  l.T.M.  Dâmboviþa de  la persoane

fizice si juridice

Un  numãr  i.mportant  de  acþi.uni-  de  control  au  fost  generate  de  sesizãrile  ºi

reclamaþi.i.le   petenþi.lor,   persoane  fizice  sau   autoritãþi   si   instituþi.i   publi.ce.   ln   anul

2017,   servici.ul   control   relaþii   de   munca   din   cadrul   l.T.M.   D-þa   a   soluþionat   303

petiþi.i   înregi.strate   in   sensul   Legii   233/2002,   pe   probleme   legate   i.n   speci.al   de

nerespectarea   clauzelor  contractuale:   ale   contractului   i.ndividual   de   muncã,   ale

contractului   colecti.v  de   muncã   aplicabil  în   unitate,   neîncetarea  contractelor  de

munca  la  data  întreruperi.i  raporturilor  de  muncã,  neîntocmirea  formelor  legale  de

angajare,  neonorarea drepturi.lor salariale pentru  munca  prestata,  sporuri etc.

FIG.  4       Numãr scrisori,   sesizãri,  reclamaþii,  soluþionate în domeniul  relaþiilor de

muncã 2016/  2017
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11  CONTROL  SE:CURITATE  ªI  SÃNÃTATE ÎN  MUNCÃ

l.a'

1.  Analiza fonduluî   de   timp

Activitatea de îndrumare si controlprivind  securitatea  ºi  sãnãtatea în  muncã
s-a    concreti.zat   în        acþi.uni    de    control    preventiv    ºi    acþi.uni    de   îndrumare    a
angajatorilor în domeni.ul securitãþii  ºi.  sãnãtãþii. în  muncã.

Astfel, au fost efectuate  1193 de controale cu caracter tematic sau
inopinate, folosindu-se în acest scop  1480 de zile, adicã 67,8°/o din fondul total

de timp dîsponibiL,  revenind în  medie un numãr de  1,23 zile/control.
În     urma     controalelor     s-au     di.spus     1981     de     mãsuri.     de     remedi.ere     a

neconformitãþi.lor constatate.
Controlul  preventiv  a  vizat  cu  precãdere  urmãtoarele  acti.vitãþi  din  economia

judeþului.:   silviculturã,   reparaþii  auto,   morãri.t  ºi  panifi.caþie,   construcþii  de  maºini.,
confecþi.i     metalice,     construcþii,     agri.culturã,     extracþie     petrol,     comercializare
combustibili,     comerþ,     extracþia     agregatelor     minerale,     prelucrarea     lemnului,
fabri.carea  mobi.lei,  transport  ºi  distri.buþie  energie  electricã,   metalurgie,  confecþii

textile,   societãþi   de   protecþi.e   ºi   pazã,   sãnãtate,   învãþãmânt,   bãnci   ºi   asi.gurãri,
servicii.  externe,  cabinete  medicale individuale.

Comparativ   cu   anul   2016,   situaþia   controalelor   pe   anul   2017     se   prezintã
astfel:

an  2016         an 2017

|an2016   |an2017

Crestere cu  14%

În  cursul  anului  2017  au  fost  efectuate  ci.nci  campani.i  de  control  comune  cu
comparti.mentul  Relaþi.i.  de  muncã  dispuse de  lnspecþia Muncii.
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1  -Campanie construcþii-perioada 09-13  mai  2017

Nr.
Total

Nr. Nr. Nr. SANCTIUNI  CONTRAVENTloNALE
Opriri  din

an8ajatori deficiente mãsuri an8ajatori PRINCIPALE  APLICATE

controlaþi
salariaþi

constatate dispuse sancþionaþi Nr. Av. Amenzi (lei)
funcþiune

25 384 42 42 25 42 41 1 4000 0

Defi.ci.ente  frecvent  constatate:  Nepurtarea  echi.pamentului  i.ndi.vidual  de  protecþie,
neasigurarea  unei  instruiri  adecvate,  nesemnarea f.i.ºelor individuale de instrui.re.

11  i Campanie protecþie ªi gardã 1 perioada 26-30 iunie 2017

Nr.
Total

Nr. Nr. Nr.
SANC"UNI  CONTRAVENTIONALE

Opriri  din
an8ajatori deficiente mãsuri angajatori PRINCIPALE  APLICATE

controlaþi
salariaþî

constatate dispuse sancþionaþi Nr. Av. Amenzi (tei)
funcþiune

16 1750 29 29 16 29 28 1 2500 1

Defici.ente  frecvent  constatate:   Nesupravegherea  stãrii  de  sãnãtate  cu   medic  de
medicina  muncii.,  nepãstrarea  fi.ºelor  de  instruire  la  punctul  de  lucru,  neefectuarea
instruiri.i. în  ti.mpul  programului  de  lucru.

111  -Campanie spãlãtorii  auto -perioada  20-22 iulie 2017

Nr.
Total

Nr. Nr. Nr.
SANCTIUNI  CONTRAVENTIONALE

Opriri  din
angajatori deficiente mãsuri angajatori PRINCIPALE  APLICATE

controlaþi
salariaþi

constatate dispuse sancþionaþi Nr. Av. Amenzi (lei)
funcþiune

15 39 23 23 15 23 22 1 3000 0

Deficiente  frecvent  constatate:  Nepurtarea  echipamentului  i.ndi.vidual  de  protecþie,
nepãstrarea   fiºelor   de   instrui.re   la   punctul   de   lucru,   neasi.gurarea   unei   instruiri

adecvate.

lv I Campanie zilieri -perioada 09-13 octombrie 2017

Nr.

Totalzilieri
Total zilierilalocuride

Nr. Nr. Nr.

SANCTIUNlCONTRAVENTIONALE

Opriri  dînfuncþiune
angajatori utilizaþi deficienþe mãsuri an8ajatori PR NCIPALE  APLICATE

controlaþi desocietate
muncacontrolate

constatate dispuse sancþionaþi
Nr. Av. Amenzi (lei)

14 429 49 15 15 11 15 15 0 0 0

Defi.ci.ente     frecvent     constatate:     Completare     necorespunzatoare     a     rubrici.lor
registrului   de   zilieri,   nei.nstruirea   zilierilor,   neacordare   echipament   de   protectie
zilierilor.

V -Campanie transporturi -perioada 08124 noiembrie 2017

Nr.
Total

Nr. Nr. Nr.
SANCTIUNI  CONTRAVENTIONALE

Opriri  din
an8ajatori deficiente mãsuri angajatori PRINCIPALE  APLICATE

controlaþi
salariaþi

constatate dispuse sancþl.onaþi Nr. Av. Amenzi (lei)
funcþiune

32 619 52 52 31 52 51 1 2500 0
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Defi.ci.ente  frecvent  constatate:  Nepurtarea  echipamentului  i.ndi.vidual  de  protecþie,
nepãstrarea   fi.ºelor   de   instrui.re   la   punctul   de   lucru,   neasi.gurarea   unei   instruiri
adecvate.

l.  b). Cercetare  evenimente  si  accidente de muncã

În  cursul  anului  2017  au  fost fi.nalizate  5  cercetãri  de  eveni.mente începute în
anul  2016,  au  fost  efectuate  16  cercetãri.  de  eveni.mente  (13  accidente  mortale,  2
accidente urmate de invali.ditate ªi  un  accident în  afara  muncii.)  ºi  au  fost începute 9
cercetãri  de  evenimente  (8  care  au  produs  decesul  victimelor  ºi  douã  care  a  produs
invaliditate).  Pentru  cercetarea  acestor  evenimente  ªi  pentru  avi.zarea  dosarelor  de
cercetare  întocmite  de  angajatori  s-au    consumat  247  de  zile,  reprezentând  11,3°/o
din  fondul  de timp disponi.bi.l.

l.  c'. ertizarea ersoane(or izice în vederea autorizãrii

În   cursul   anului   2016   în   vederea   autorizãrii   au   fost   consumate    16   zi.le

reprezentând  0,7%  din  fondul  de  timp  disponi.bil;  au  fost  eli.berate  41  de  certificate

constatatoare   ºi   a   fost  eliberatã  o  autorizaþie   pe   Legea   126/1995   modificatã   ºi
completatã   pentru   uti.li.zare  ºi  depozitare  exploziv  ºi   11   avi.zãri   anuale   (3   pentru
uti.lizare  explozivi,  2  pentru  depozi.te  de  explozi.v,  3  avize  pentru  muniþie  -  Ordinul
1102/2008  ºi  3  pentru  produse  pi.rotehnice).

l.d) Solicitãri entru artici area   la   e determinãrilor   de   noxe
în mediu de lucru si avizãri conditii deosebite.

În    cursul    anului.    2017    l.T.M.    Dâmboviþa    a   fost   solicitat    sã    participe    la

efectuarea   determinãrilor   de   noxe   la   douã   societãþi.   comerciale,   consumându-se

pentru  aceasta s zi.le,  reprezentând 0,3% din fondul de timp  disponibi.l.

Rezolvarea etitiilor sesizãrilor i   reclamatiilor rivind   as ectele  de
securitate si sãnãtate în muncã

Pentru   rezolvarea  celor  43  de   petiþi.i  ºi   sesizãri   din  domeniul  securitãþii  ºi
sãnãtãþii în  muncã  (25  comune  cu  comparti.mentul  RM ºi  18  numai  pe  domeniul  SSM)

s-au  consumat  51   de  zi.le  di.n  fondul  total  de  ti.mp,   adicã  un   procent  de  2,3%  din
fondul de ti.mp.

în  anul  2017  nu  s-au  înreistrat  evenimente  tehnice  sau  avarii  tehnice  la
entii economici din Dâmbovita.
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Concedii de odihnã 1  medicale

În  cursul  anului.  2017  s-au  înreg].strat   206  zi.le  de  concediu  de  odihnã  ºi  25  de

zi.le  de  concediu   medi.cal,   totalizând  231   de  zile,   adicã  10,8  %  din  fondul  de  ti.mp

disponibi.l.

l.h' Instruiri analize de activitate

Pentru  instruiri  si  anali.ze  de  activitate  s-au  consumat  20  de  zi.le  din  fondul

total de timp,  reprezen'tând  0,9 % din fondul de timp di.sponibil.

1.   7'' Activitatea des tã  la  sediul  lnsectoratului

Lucrãri.le  de  birou  au  însumat    129  de  zile,  reprezentând  5,9%  din  fondul  de
timp  disponibil.

l.j' Sanctiuni contraventionale alicate

Pentru   deficienþele  constatate  în   timpul   acþi.uni.lor  de  control  ºi   cercetare
accidente    la    persoanele    juri.dice/fi.zice    au    fost    aplicate    1980    de    sancþiuni
contravenþionale:

-  95 de amenzi în valoare de 346,000 de  lei  ªi.
-1885  de averti.smente.

Comparativ cu  anul 2016,  situaþia  pentru  anul 2017 se  prezintã  astfel:

350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0

an  2016           an 2017

Nr.  total sancþiuni

Crestere cu  13°/o

2000

1500

ˆan  2016                      1000

ˆan 2017

an2016       an2017

Valoare amenzi
Creºtere cu  9,7 %

11.  Modul  de  reali.zare  a obiectivelor cuprinse în

Programul cadru  de acþi.uni  al  lnspecþiei. Munci.i  pentru

Anul     2017

1   -   2   -   Or ani.zarea  si  desfãsurarea  Sãtãmânii.  Euro

Ian2016

Ian 2017

ene  de  Securitate  si
Sãnãtate   în   Muncã   sub   eidaA entiei   Euro entru   Securitate   si
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Sãnãtate în  Muncã  -Locuri  de  muncã  sãnãtoaseentru  toate  vârstele".
SC+BA

Organizarea  Sãptãmânii  Europene  de  Securi.tate  ºi.  Sãnãtate în  Muncã  a  presupus
elaborarea  a  douã  teme  care  au  fost     cupri.nse  în  cartea  care  a  fost  tipãritã  la
Giurgiu,  unul dintre cele  patru centre organizatoare ale  manifestãrilor:

Tema  1   -  "Si.guranta  si  sãnãtatea  ocupaþionalã  -  priori.tate  a  poli.ti.ci.i  manageriale

de  succes'',  elaborata'deJ doamna  inspector de  muncã  Bosnea Amalia  pe  baza  datelor
furni.zate  de  PETROM S.A.  Upstream  Asset VI Munteni.a  Central.

Tema   2   -''Mediul   de   munca   si.gur   ºi   sãnãtos   pentru   toate   vârstele   în   cadrul
Heidelbergcement  S.A.-Fabri.ca  de  Ciment  Fi.eni.",.  elaborate  de  domnul  inspector  de

munca   Stoi.ca   Constanti.n   ºi   domnul   Leotescu   Vi.rgil   responsabil   S.S.M.   al   unitãþii

anali.zate.

La  nivel  local  l.T.M  Dâmboviþa  a  organi.zat  un  simpozion  la  care  au  partici.pat  40

de  angajatori  (30  lucrãtori.  cu  atri.buþii  în  domeni.ul  SSM  ºi  10  alþi  participanþi.).Le-au

fost  puse  la  di.spozi.þia  participanþilor  materi.ale  de  i.nformare  legate  de  siguranþa  ºi

sãnãtatea  la  locul de muncã ªi  au fost prezentate  lucrãri

11  -3  -Cam anie naionalã de control rivind res ectarea revederi lor
ale în ceea ce te instruirea i informarea lucrãtorilor.

ln    cursul    anului    2017    în    cadrul    Campam.ei    naþionale    de    control    privind

respectarea    prevederi.lor    legale   în    ceea    ce    priveºte    instruirea    ºi    informarea
lucrãtorilor s-au controlat un  numãr de 20 de societãþi cu  un  numãr de 288  lucrãtori.

S-au   constatat   44   de   neconformitãþi   ºi   au   fost   di.spuse   44   de   mãsuri.   Au   fost
sancþionaþi  cu  un  numãr de  angajatori  aplicându-se 44 de  sancþiuni.  contravenþionale

(38 de avertismente ºi 6 amenzi în valoare de  16.000 de lei).

Nr.
Total

Nr. Nr. Nr.
SANCTIUNI  CONTRAVENTIONALE

Opriri  d,'n
an8ajatori deficiente rlãsuri angajatori PRINCIPALE  APLICATE

controlaþi
salariaþi

constatate dispuse sancþionaþi Nr. Av. Amenzi (lei)
funcþþune

20 288 44 44 20 44 38 16.000 0 20

11  -4  _  Cam anie naionalã rivind im lementarea în sistemul de
ãmânt a roiectului Valente culturale în domeniul securitã

sãnãtãii în  muncã"

În   vederea   pregãti.rii     campaniei.   ºi   a   derulãrii   acesteia  în   anul   ºcolar   2017-

2018,în    cadrul    lnspectoratului.    Teritorial   de   Muncã    Dâmboviþa    s-au    desfãºurat
urmãtoarele  activitãþl.:

1.-Au  fost  nominali.zaþi  cei  doi  inspectori  de  muncã  care  formeazã  grupul  local

de  lucru  pentru  pregãtirea ºi derularea campaniei.  naþionale;
2.-   A   fost   contactat    lnspectoratul   ªcolar   Judeþean    Dâmboviþa   în   vederea
stabiliri.i  modali.tãþi.lor de  colaborare  ;

`tr    Ri`\itliitill.  bl    (.8.   Ti^ii,iTt>\iºTe_   [)ãmbo\ita
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3.-    Au    fost   contactate    unitãþile   de   învãþãmânt,    respectiv   trei    unitãþi    de
învãþãmânt   fi.lierã   tehnologicã   cu   profil   tehni.c   ºi   protecþia   mediului.,   ce   vor

parti.ci.pa  ºi vor desfãºura cursuri.le cu  elevii;
4.-Au  fost  selectaþi  cei  ºase  profesori  participanþi,  s-au  stabili.t  modalitãþile  de

colaborare    între     inspectori.i     de     muncã     ªi     cadrele     didacti.ce.     Profesori.i.

parti.ci.panþi.  au  completat  chesti.onarul  de opini.e.
5.-S-a  realizat  i.nstruirea  unui.  numãr  de  130  elevi  din  anul  1  ºi  11  de  studi.u,  care

au  completat chestionarul  de opi.nie.

11    '    5    -Campan_ig___nLîtionalã    priyinq_T=_y_e±±fî_carea    modului    în±a±e

aLpgLaj_atorii  previn  cãderile  de  (a  înãltime  î_Þ] __ªantierele  temporaL[eji
mobile.

În  cursul  anului.  2017,   s-a  iniþiat  acþiunea  de  verificare  a  respectãrii  cerinþelor

de   securitate   si.   sãnãtate  în   munca   în   cadrul   ºanti.erelor   temporare   ªi   mobile.
Aceasta   a   presupus   efectuarea   a   17   controale  în     soci.etãþi   care  îºi   desfãºoarã
activitatea  în  domeniul  construcþiilor.   Controalele  au  avut  ca  rezultat  dispunerea
unui  numãr  de  20  de  masuri  din  care  2  amenzi  si  18  avertismente.  Au  fost  urmãrite

ºi.  înregistrate   22   declaraþii   prealabile   ocazi.ohate   de   deschiderea   ºantierelor   pe
teritori.ul judeþului.  Dâmboviþa.

Nr.
Total

Nr. Nr. Nr.
SANC"UNI  CONTRAVENTIONALE

Opriri.  din
angajatori deficiente mãsuri an8ajatori PRINCIPALE  APLICATE

controlaþi
salarlatl

constatate dispuse sancþionaþi Nr. Av. Amenzl (lei )
funcþiune

17 288 20 20 20 20 18 2 8000 0

111     I     6     -     Camanie   naionalã   de   su herea roduselor
industriale  din  domeniul  de  com ã  al  lns iei  Muncii conform

ramului  sectorial entru  anul  2017coordonat  de  cãtre  Comisia
Europeanã.

În  cursul  anului  2017  din  punct  de  vedere  al  supravegheri.i    pieþei  s-au  verifi.cat

societãþile  Haiku  SRL,   PFA  Dumitru  Cristian  Florin,  Cribotech  SRL,   Edy  Prod  Com

lmpex  SRL,   Marahami  SRL,  Andy  Star  lmpex  SRL,  Cicavien  SRL,   Dedeman  SRL,
Liamar Com  SRL,  Raluk  Sab  2007  SRL,  Radan  Com  SRL,  ltools  Direct  SRL,  Dioptria

SRL,  Prakiker Romania   SRL,  llona Optik SRL,  Aurora  LC  SRL,  Hoz Tovar Dambovita
SRL,  llza  Prod   SRL,  Hibrid   SRL  Adam  Cornelia -Mirela  11,  Melcrist Com  SRL,Elycris

ldeal  SRL,  Ricu  Prod  Com  SRL,  Ex Gala Co SRL,  Marahami  Prod  SRL.
15  uni.tãþi  au  fost  reverificate  iar  10  unitãþi.  au  fost verificate  pentru  prima  datã.

Au    fost   veri.ficate    354   produse.    Au    fost   depistate    un    numãr   de    57   produse
neconforme.   Pentru  produsele  depistate  neconforme  au  fost  trasate  21   mãsuri  de
remediere a acestora.
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Nr.  crt

1

1

12

3

14

5

16

r_!7

T-9

TotalL

HG pe care
Nr produse

Nrproduseneconform€
se face

supravegherea controlate

pieþei
2 3 4_

HG 409/2016 47 0

HG  115/2004 100 15

HG 245/2016 0 0

HG
0 0

1102/2014

HG  197/2016 0 0

HG
177 5

1756/2006
Regulament

73 0UE

2016/2014

HG
262 18

1029/2008

372 38

V  _   14  -Ac iune  de  contientîzare

Nr
Nr

produse neconformitãti,
neconforme

4 5

0 0

15 2

0 0

0 0

0 0

5 2

0 0

18 9

38 13

i  control  cu rivire  la  utilizarea
corectã a roduselor cu coninut de silice cristalînã.

Acþi.unea  s-a  desfãºurat  în  perioada  06-30.06.2017.  Au  fost  controlaþi.  un  numãr

de  6  angajatori  cu  un  nr.  total  de  181   salari.aþi.  S-au  constatat  15  neconformitãþi,

s-au  dispus  15  masuri  si  s-au  sancþionat  angajatori.i  cu   un   nr.   de  15  avertismente

verbale.

Nranga,iatoncontrolati

Total  salanati
Nr.  deficiente Nr   mãsuri Nr.  angajaton

SANCTIUNI  CONTFUVENTIONALE  PRINCIPALE

Oprir,  dinAPLICATE

constatate cilspuse sanct!onati
Nr. Avertismente Amenzi (lel)

funcþiune

6 181 15 15 6 15 15 0 0 0

V  -  1 5  -  Ac iune de verificare a resectãrii revederîlor le rivind

securitatea i   sãnãtatea  în   muncã   la   desfãurarea  activitãilor   cu

articole irotehnîce.

Acþiunea  s-a desfãºurat conform  metodologiei transmise de cãtre  lnspecþia  Muncii
În  luna decembrie 2017.
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Au  fost  controlate  toate  cele  trei  societãþi  autorizate  sã  efectueze  operaþiuni  sau
sã  comercializeze  articole  pirotehnice.  La  cele  trei  societãþi  comerciale  controlate  nu

au fost constatate neconformi{ãti.

V  -16  -lns rivind  verificarea  mãsurilor  stabilite rocesele
verbale de cercetare a evenimentelor.

ln  cursul  anului  2017  s-au  controlat  un  numãr  de  17  societãti  -cu  un  numãr  de

9129   lucrãtori.   S-au   constatat      5   deficiente   ºi   72   de   mãsuri'realizate.      Au   fost

sancþionaþi   5 angajatori cu  5 avertismente.

Nr   aiigaiatoricontrolati
Tt)tal  salariaþi

Nr.deficienþeconstatate
Nr.  mãsuridispuse

Nr,angajatorisanctionati
SANCTIUPRINI  CONTFUVENTIONALENCIPALEAPLICATE

Opriri  dinfunctiune

Nr.
avertismente

(lei)

17 9129 5 5 3 5 5 0 0

V   -  +7   -   AJCiune  de  monitorizare
de muncã din între

rivind  riscurile  existente  la  locurile
rinderi  mi 50 - 249  lucrãtori

Acþi.unea  s-a  desfãºurat conform  metodologiei  transmise  de  lnspecþia Muncii  si

are   ca   obiectiv:   moni.tori.zarea   respectãri.i   prevederilor   legale   privind   preveni.rea
riscurilor   profesionale  în  întreprinderi   mici,   precum   ºi.   cu   privire   la   mãsuri.le   de

preveni.re ºi.  protecþie aplicate.
Acþiunea    de    monitorizare    urmãreºte,     pe    de    o    parte,    conºtienti.zarea

angajatori.lor  cu   pri.vire   la   necesitatea   respectãrii   cerinþelor   legale   di.n   domeniul
securi.tãþii  ºi  sãnãtãþii în  muncã  ªi.,  pe  de  altã  parte,  identificarea  situaþiei  actuale  a
acti.vitãþilor de preveni.re ºi.  protecþi.e  realizate în întreprinderi.  mi.ci.

S-au  transmis  un  numãr  de  100  de  chestionare  cãtre  întreprinderi  mici,   din
care s-au  primit 75 chestionare completate.

V   -18   -Ac iune  de  informare rivind  consultarea  lucrãtorilor
verificare   a  oranizãrii
sãnãtate în muncã.

i   func ionãrîi   comitetelor   de   securitate

Acþi.unea a  avut ca obiecti.ve:

1.    -    Sensibilizarea    angajatorilor    pri.vi.nd    importanþa    consultãri.i    lucrãtorilor,

precim  ºi  importanþa  organi.zãrii  ºi  funcþionãri.i  comitetelor  de  securitate  ºi.
sãnãtate în  muncã;

2.    -   Informarea  ºi  conºti.entizarea  angajatorilor  privind   respectarea  obligaþii.lor

legale   referitoare   la   consultarea   lucrãtori.lor,   precum   ºi   la   organi.zarea   ºi.
asigurarea  funcþionãri.i  CSSM;

3.   -   lnformarea   ºi   conºti.enti.zarea   reprezentanþilor   lucrãtorilor   cu   rãspunderi

specifi.c în  domeniul  SSM  privi.nd  atribuþi-ile  pe  care  le  au în  cadrul  CSSM;

4.   -   Elaborarea   unei   fiºe   orientative   pentru   angajatori,   privind   consultarea
lucrãtori.lor ºi organizarea  ºi  funcþionarea  CSSM;

Str    Rc\oliiiiei.  bl    C8_    râ\gt)\iºte.  [){1mbo\iþa

Tcl      +  024i  (tl   245`î.  L`a`    `J  C245  (`15240

itmdambovi:a@itmdambo`ita.ro

www.itmdambovita.ro

]6



INSPECTIA MUNCI[

INSPECT()RATUL TERITORIAI, DE MUNCÃ DÂMBOVITA

5.    -    lnformarea   inspectc]rilor   de   muncã   privi.nd   verificarea   în   mod   uni.tar   a

organizãri.i.  ªi  funcþionãri.i  CSSM

6.    -    Elaborarea    unui    ghi.d    orientativ    pentru    i.nspectorii    de    muncã,    pri.vi.nd

veri.ficarea în  mod  unitar a  organizãrii  ºi.  funcþionarii  CSSM.

S-au    organizat  2  întâlniri.  în  tri.mestrele  111  ºi   lv,  în  cadrul  cãrora  s-a  prezentat  ºi

disemi.nat   Fi.ºa   orientativã   pentru   angajatori.,    privind   consultarea   lucrãtorilor   ºi
organizarea  ªi  funcþi.onarea  CSSM  .

Cu  ocazia  acestor întâlniri.  s-au  distribuit  un  iiumãr  de  26  de  chestionare  (Anexa  1-

Chest].onar  privind  consultarea  lucrãtorilor) în  vederea  reali.zãri.  unui  sondaj în  rândul

angajatorilor    având    ca    scop    aprec].erea    i.mpactului     Fisei.    orientative    pentru
angajatori.,  privind consultarea  lucrãtori-lor ºi  organizarea  ºi. f.uncþionarea.

De  asemenea,    în  urma    controalelor  efectuate  de  cãtre  inspectori.i  de  muncã  s-au
efectuat  verificãri  pri.vind  organizarea  ºi  funcþionarea  CSSM  .  Cu  aceastã  ocazie  s-a
completat    un    numãr    de    25    de    chestionare(    Anexa    3    -    Chesti.onarul    privind
organi.zarea  ºi  funcþionarea  CSSM).

Fisa  orientativa  pentru  angajatori.,  privind  consultarea  lucrãtori.lor  ºi.  organizarea  ºi.
funcþionarea   CSSM       a   fost   publi.catã    pe   pagina   de   i.nternet   a    lnspectoratului.

Teriton.al de Muncã  Dâmbovita.

111.  Situatia  statisticã  a acci.dentelor de

larate si. înre
muncã si/sau  a  boli.lor

istrate  la  l.T.M.  Dâmbovita
-anul  2017

Acci.dente de  muncã:

-48 de accidente de muncã care au  produs acitate temorarã de
3 acci.dente urmate de deces.

rofesionale:

În  cursul  anului.  2017  s-a înregi.strat  o  boalã  profesionalã  la  Spitalul  Orãºenesc

Pucioasa  în  cazul  îngrijitoarei  curãþeni.e  farmacie  Cioroba  Mihaela-Luminiþa  -  astm

bronºic  profesi.onal,  dermati.t,ã  profesionalã.
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