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INSPECŢIA MUNCII  
INSPECTORATUL TERITOR
 

COMUNICAT DE PRESĂ  
MUNICA   
Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi a prezentat joi 21 februarie 2019
prezenţa domnului Marian 
instituţiei pe anul 2018, eveniment la care 
instituţiilor, reprezentanţi ai 
 
Conducerea ITM Iaşi reprezentată prin dl. George Daniel TANASIEVICI, 
inspector șef adj. a mulţumit pentru 
instituţiei, prin onorarea invitaţiei a celor prezenţi şi cu atât mai mult 
dlui. Marian ȘERBESCU, pentru susţinerea oferită 
Muncă Iaşi.  
 
În deschiderea prezentării dl. Inspector şef a 
guvernează activitatea inspectoratului
Inspectoratelor Teritoriale de Muncă, la împlinir
Muncii.  
Printre aspectele importante ale activităţii desfăşurate în anul 2018, ce au fost prezentate
 
În anul 2018, la nivelul ITM Iaşi, au fost înregistrate un număr de 11 solicitări de informa
public, iar conform ordonanţei de guvern pr
fost primite, înregistrate şi soluţionate un număr de 1088 petiţii
                             
Munca în baza unui contract individual de muncă în anul 2018
număr de 20.972 angajatori şi un număr de 184.864 salariaţi, sursa
evidenţă a salariaţilor, completat şi transmis de angajatori în baza H.G. 500/2011 şi H.G. 905/2017
această situaţie de fapt cunoscând
în comparaţie cu finele anului 2017.
 
În ceea ce priveşte activitatea de c
cărora au fost constatate 4.585 neconformit
remediere, fiind aplicate 922 
4.306,1 mii lei. În vederea combaterii
fiind sancţionaţi 95 de angajatori pentru 
însumând 3.780.000 lei. 
 
În cadrul activităţii de control în domeniul securită
de 1519 întreprinderi, la care au fost aplicate 3985 sanc
4.051 măsuri pentru neconformităţile depistate.
În anul 2018 au fost înregistrate
incapacitate temporară de muncă, 2 accidente mortale 
accidentaţi. 
 
În vederea promovării caracterului preventiv al activităţii de securitate şă sănătate în muncă, n
de unităţi din judeţul Iași care
în muncă în anul 2018 au fost în cre
număr de 35 de instruiri la care au participat 1230 de persoane.
 
În încheiere dl. George Daniel TANASIEVICI împreună cu şefii 
celor prezenţi pentru colaborarea din anul 2018
spre a conlucra în activităţi şi pe viitor, pentru a aduce un plus beneficiu
mai mult angajaţilor şi angajatorilor din judeţul Iaşi.
 
21.02.2019  
            p. Inspector şef
  George Daniel TANASIEVICI
                      Inspector șef adj.
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NSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ IAŞI 

Teritorial de Muncă Iaşi a prezentat joi 21 februarie 2019, în 
Marian ȘERBESCU, Prefect al judeţului Iaşi, activitate

pe anul 2018, eveniment la care au luat parte conducători ai 
reprezentanţi ai sindicatelor şi patronatelor din judeţul Iaşi.  

Conducerea ITM Iaşi reprezentată prin dl. George Daniel TANASIEVICI, 
mulţumit pentru interesul manifestat asupra activităţii 

instituţiei, prin onorarea invitaţiei a celor prezenţi şi cu atât mai mult 
pentru susţinerea oferită Inspectoratul Teritorial de 

prezentării dl. Inspector şef a adus la cunoştinţă celor prezenţi 
guvernează activitatea inspectoratului, punând în acest sens accent pe 
Inspectoratelor Teritoriale de Muncă, la împlinirea a 20 de ani de la înfiinţare

Printre aspectele importante ale activităţii desfăşurate în anul 2018, ce au fost prezentate

În anul 2018, la nivelul ITM Iaşi, au fost înregistrate un număr de 11 solicitări de informa
conform ordonanţei de guvern privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, au 

fost primite, înregistrate şi soluţionate un număr de 1088 petiţii.      

Munca în baza unui contract individual de muncă în anul 2018 la nivelul ITM Iaşi
număr de 20.972 angajatori şi un număr de 184.864 salariaţi, sursa acestor date
evidenţă a salariaţilor, completat şi transmis de angajatori în baza H.G. 500/2011 şi H.G. 905/2017
această situaţie de fapt cunoscând o creştere de 5,6% pentru angajatori respectiv de 4% pentru salariaţi 
în comparaţie cu finele anului 2017. 

În ceea ce priveşte activitatea de control relaţii de muncă au fost realizate 1.916 controale în cadrul 
ate 4.585 neconformităţi pentru care au fost dispuse măsuri obligatorii de 

aplicate 922 de sancţiuni contravenţionale şi amenzi contravenţionale în valoare de 
În vederea combaterii "muncii nedeclarate" au fost realizate 1.893 acţiuni de control

angajatori pentru depistarea a 196 persoane la muncă nedeclarată

de control în domeniul securităţii și sănătăţii în muncă
, la care au fost aplicate 3985 sancţiuni contravenţionale 

pentru neconformităţile depistate.                                                                                                
În anul 2018 au fost înregistrate la nivelul judeţului Iași, 80 accidente de muncă, din care 77 cu 
incapacitate temporară de muncă, 2 accidente mortale și 1 accident colectiv cu 8 victime, în 

În vederea promovării caracterului preventiv al activităţii de securitate şă sănătate în muncă, n
care au beneficiat de informare şi instruire în domeniul 
fost în creștere, ITM Iași realizând un număr de 18 sesiuni de informare și un 

număr de 35 de instruiri la care au participat 1230 de persoane. 

dl. George Daniel TANASIEVICI împreună cu şefii de compartimente a
celor prezenţi pentru colaborarea din anul 2018, respectiv şi-au manifestat 

a conlucra în activităţi şi pe viitor, pentru a aduce un plus beneficiu 
mai mult angajaţilor şi angajatorilor din judeţul Iaşi. 

p. Inspector şef             
George Daniel TANASIEVICI       

șef adj.                                                                 

 

Europene 

, în 
activitatea 

conducători ai 

Conducerea ITM Iaşi reprezentată prin dl. George Daniel TANASIEVICI, 
l manifestat asupra activităţii 

instituţiei, prin onorarea invitaţiei a celor prezenţi şi cu atât mai mult a 
Inspectoratul Teritorial de 

noştinţă celor prezenţi cadrul legal ce 
accent pe momentul aniversar al 

ea a 20 de ani de la înfiinţare şi organizare a Inspecţiei 

Printre aspectele importante ale activităţii desfăşurate în anul 2018, ce au fost prezentate, menţionăm: 

În anul 2018, la nivelul ITM Iaşi, au fost înregistrate un număr de 11 solicitări de informaţii de interes 
ivind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, au 

la nivelul ITM Iaşi, s-au evidenţiat un 
acestor date fiind registrul general de 

evidenţă a salariaţilor, completat şi transmis de angajatori în baza H.G. 500/2011 şi H.G. 905/2017, 
o creştere de 5,6% pentru angajatori respectiv de 4% pentru salariaţi 

ontrol relaţii de muncă au fost realizate 1.916 controale în cadrul 
care au fost dispuse măsuri obligatorii de 

şi amenzi contravenţionale în valoare de 
"muncii nedeclarate" au fost realizate 1.893 acţiuni de control, 

196 persoane la muncă nedeclarată, cu amenzi 

ţii în muncă au fost controlate un număr 
ţiuni contravenţionale şi dispuse un număr de 

                                                                                               
80 accidente de muncă, din care 77 cu 
ident colectiv cu 8 victime, în total 89 de 

În vederea promovării caracterului preventiv al activităţii de securitate şă sănătate în muncă, numărul 
instruire în domeniul securităţii și sănătăţii 

și realizând un număr de 18 sesiuni de informare și un 

de compartimente ai ITM Iaşi, au mulţumit 
au manifestat disponibilitatea şi dorinţa 

 instituţiilor publice şi cu atât 

              Întocmit, 
Laura-Angelica FLOREA 

         Purtător de cuvânt  


