Raport privind monitorizarea programului de activitate in baza indicatorilor sociali de performanta - DECEMBRIE 2013
Nr. Denumirea indicatorului social de performanta
Valoare indicatori
1 Numar de unitati controlate:
285
■ in domeniul RM
185
■ in domeniul SSM
100
2 Numar de controale efectuate:
285
■ in domeniul RM
185
■ in domeniul SSM
100
3 Fond de timp total in zile:
632
■ in domeniul RM
380
■ in domeniul SSM
252
4 Modul de utilizare a fondului de timp disponibil:
439
■ nr zile, in domeniul RM, utilizate pentru:
240
• controale
216
• consultanta pentru angajatori
0
• prestari servicii, in conditiile legii
0
• solutionare scrisori, sesizari, reclamatii
19
• lucrari de birou
0
• perfectionare profesionala
5
■ nr zile, in domeniul SSM, utilizate pentru:
199
• controale preventive
145
• cercetare evenimente în domeniul de competenţă al I.T.M.
13
• consultanta si expertiza in vederea autorizarii din punct de vedere SSM
0
• participare la determinari noxe
0
• participare la întrunirile CSSM la angajatori
2
• avizare dosare de cercetare a evenimentelor întocmite de angajatori
19
• întâlniri cu angajatorii, cu lucrătorii desemnaţi pentru informare şi consiliere
10
• solutionare scrisori, sesizari, reclamatii
0
• prestari servicii, in conditiile legii
0
• lucrari de birou
10
• perfectionare profesionala
0
5 ■ Număr evenimente comunicate de angajatori
17
■ Număr evenimente cercetate de angajatori şi avizate de I.T.M.
11
■ Număr evenimente cercetate de ITM şi avizate de IM
3
■ Număr total de accidentaţi pentru care s-a stabilit caracterul accidentului, din care:
9
• accidentaţi în muncă mortal
1
• accidente de muncă cu invaliditate confirmată
0
• accidentaţi în muncă cu incapacitate temporară de muncă
8
■ Număr total de accidente de muncă colective
0
■ Total accidentati în muncă în urma accidentelor de muncă colective, din care:
0
• accidentaţi în muncă mortal
0.00
• accidente de muncă cu invaliditate confirmată
0.00
• accidentaţi în muncă cu incapacitate temporară de muncă
0.00
6 Numar de incidente periculoase
0
7 Numarul sanctiunilor contraventionale aplicate:
223
• in domeniul RM
56
• in domeniul SSM
167
8 Valoarea sanctiunilor aplicate (RON):
275,000
• in domeniul RM
190,000
• in domeniul SSM
85,000
9 Numar de propuneri de urmarire penala inaintate institutiilor competente
1
10 Numarul de unitati a caror activitate a fost sistata
0
Numarul de instalatii a caror activitate a fost sistata
0
11 Nr. de contracte individuale de munca inregistrate la I.T.M. in luna curenta

carteaa.xls

Pag. 1

