INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ IAŞI
RAPORT DE ACTIVITATE I.T.M. IAŞI PE ANUL 2017
PROFILUL ORGANIZAŢIONAL:
Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi se află în municipiul Iaşi pe Şos. Moara de Foc nr. 31.
Telefon: 0232257100
Fax: 0232215583
Relatii cu publicul: 0232257100 int 106
e-mail ITM Iasi: itmiasi@itmiasi.ro
I. Rolul şi atribuţiile instituţiei


Autoritate de stat în domeniul controlului şi monitorizării relaţiilor de muncă, securităţii şi
sănătăţii în muncă şi al supravegherii pieţei produselor din domeniul de competenţă, organizată la
nivelul judeţului Iaşi.

II.Misiunea Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi
Prevenirea, controlul si sanctionarea incalcarilor legislatiei din domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi
sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţei produselor din domeniul de competenţă.
Cadrul legal


Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii;



H.G. nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric;



Legea nr. 53/2003 – Codul muncii;



Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;



H.G. nr. 1425/2006-Normele metodologice ale Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în
muncă;



Legea nr. 62/2011 a dialogului social;

III. RESURSE INSTITUTIONALE


Resurse umane: 58 angajaţi, dintre care 55 funcţionari publici şi 3 salariaţi



Imobile: Sediu, Iaşi str. Moara de Foc nr. 31 (proprietate)



Arhivă, Iaşi b-dul Chimiei nr. 12 (concesionat)

POLITICI PUBLICE:
IV. ACTIVITATEA INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ IAŞI în anul 2017
1.

COMPARTIMENTUL SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ:

În cursul anului 2017 inspectorii din cadrul Compartimentului Control Sănătate şi Securitate în Muncă, inclusiv cei
din cadrul Serviciului Supraveghere a Pieţei au dus la îndeplinire sarcinile stabilite atât de către conducerea
inspectoratului cât şi de către Inspecţia Muncii, prevăzute în programul cadru de acţiuni şi în conformitate cu
atribuţiile specifice prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al I.T.M., au efectuat controale (de
fond, tematice, inopinate, în cadrul campaniilor, prin colaborare cu alte inspectorate teritoriale de muncă şi/sau
cu alte instituţii-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice, Poliţie, Jandarmerie, Serviciul Judeţean pentru
Imigrări, ş.a., în cadrul punerii în aplicare a planului comun de acţiune sau ca urmare a sesizărilor), rezultatele
acestor acţiuni regăsindu-se în tabelele de mai jos:
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SITUAŢIA INDICATORILOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
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Raportarea va cuprinde detele înregistrate în luna de raportare și se va face lunar, până la data de 5 a lunii următoare. Va fi transmisă atât semnată, înregistrată şi scanată, cât şi în format excel, la adresa de e-mail metodologiessm@inspectiamuncii.ro

ANEXA 1 - 2017
0

Controlul se confirmă prin P.V.Control încheiat în activitatea de control, verificare masuri, autorizare (L126, L319), determinări de noxe, sesizări etc.

1

ADMIT
PROCESE
VERBALE
DE CONTROL
ÎNCHEIATE
LA SEDIUL
ITM CUdeOCAZIA
AVIZĂRII
DOSARELOR
DE CERCETARE
A EVENIMENTELOR
Nr. total
de procese
verbale
de control
încheiate
în perioada
referință
și introduse
în aplicația
informatică
COLUMBO ÎNTOCMITE DE COMISIILE ANGAJATORILOR

2

Se va trece valoarea de la randul 20 din tabelul FOND DE TIMP IN DOMENIUL SSM PENTRU LUNA…………….………. 2017, asa cum a fost calculat pentru luna de referinta

3

Un angajator controlat de mai multe ori în luna respectivă, va fi menţionat o singura dată.

4

Avertismente scrise şi verbale.

5

Număr măsuri dispuse în luna de raportare de către inspectorii de muncă, consemnate în P.V. Control.

6
8

Număr de măsuri verificate de inspectorii de muncă la angajatorii cu domeniul de activitate cuprins în Anexa 5 la H.G.nr.1425/2006, precum şi la angajatorii din toate domeniile de activitate cu peste 50 de lucrători, în luna de raportare.
Numar de măsuri scadente în luna de raportare, stabilite pentru aceleaşi categorii de angajatori ca şi la "Nr. măsuri verificate". Data scadenţei se consideră termenul stabilit pentru realizarea măsurii în anexa P.V.Control sau, după caz, data până la care angajatorul a solicitat, motivat şi în scris,
prelungirea
de realizare,
solicitarea
aprobată
Inspectorul
Se
vor trecetermenului
toate evenimentele
comunicate
de fiind
angajator
carede
s-au
produs peşef
teritoriul judeţului, în luna de raportare, indiferent de caracterul ulterior al evenimentului (inclusiv accidente uşoare). Nu se vor trece suspiciunile de boli profesionale sau bolile declarate.

7

Nr. total de controale este egal cu nr de procese verbale de control încheiate, consemnate în Raportul lunar de activitate.

9

Se vor trece toate evenimentele care s-au produs pe teritoriul judeţului, în luna de raportare, şi care au fost comunicate de ITM către I.M.

10

Număr de evenimente cercetate de angajatori şi avizate conform legii de I.T.M. în luna de raportare

11

Număr de evenimente cercetate de ITM şi avizate conform legii de I.M. în luna de raportare

12

Se vor trece doar accidentaţii angajatorilor din judeţ care au avut accidente, indiferent de locul de producere, cercetare şi avizare din ţară, în luna de raportare

FOND DE TIMP IN DOMENIUL SSM PENTRU 2017*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

» Fond de timp (în zile) disponibil (= Nr inspectori de muncă ssm x nr. zile lucratoare din luna):
» Fond de timp (în zile) neutilizat, total, din care:
• Număr zile concediu de odihnă :
• Număr zile concediu medical :
• Număr zile concediu fără plată :
» Fond de timp (în zile) efectiv in domeniul SSM (=Fond de timp (în zile) disponibil - Fond de timp (în zile) neutilizat), total, din care:
■ nr zile utilizate pentru control total (= suma A+B+C), din care:
• controale programate (Total A pentru coloana 3 din Raportul lunar de activitate)
• controale pentru verificare masuri (Total B pentru coloana 3 din Raportul lunar de activitate)
• controale în vederea autorizării(L126, L319); determinari de noxe; sesizari (Total C pentru coloana 3 din Raportul lunar):
■ nr zile utilizate pentru lucrări de birou total (= suma D+E+F), din care:
• nr zile utilizate pentru cercetare evenimente si avizare dosare de cercetare cu itm (Total D pentru coloana 3 din Raportul lunar):
• nr zile utilizate pentru instruiri in domeniul SSM (Total E pentru coloana 3 din Raportul lunar de activitate) **:
• nr zile utilizate pentru lucrari de birou in domeniul SSM (Total F pentru coloana 3 din Raportul lunar de activitate), din care ***:
•• soluţionare scrisori, sesizări, reclamaţii
•• prestări servicii, în condiţiile legii
•• alte lucrări de birou
•• perfecţionare profesională

19
20

Nr. inspectori de muncă ssm
Nr. de inspectori participanţi la controale = Fond de timp efectiv în domeniul SSM / Fond de timp disponibil x Nr. inspectori de muncă ssm ****

NU SE

Total zile
2,988
422
332
90
0
2,566
2,077
2,052
20
5
494
114
30
350
29
13
281
27
12
10.3
81%
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2. COMPARTIMENT CONTROL RELAŢII DE MUNCĂ:
În cursul anului 2017 au fost desfășurate campanii și acțiuni în domeniul relațiilor de muncă, mai jos putânduse consulta rezultatele acestor campanii și acțiuni:

•

2.187 controale (societăţi comerciale, unităţi bugetare, cabinete, asociaţii şi fundaţii, unităţi
cooperatiste, întreprinderi individuale sau familiale şi persoane fizice)

•

6.394 neconformităţi constatate, pentru care au fost dispuse măsuri obligatorii de remediere

•
•

884 sancţiuni contravenţionale aplicate
1.972,2 mii lei amenzi contravenţionale aplicate
Combaterea muncii nedeclarate
2.162 acţiuni de control, peste 4.000 de persoane verificate
Muncă nedeclarată
133 persoane depistate la muncă fără contract individual de muncă, la 81 angajatori, sancţionaţi cu amenzi
de 1.544.500
88 persoane fizice sancţionate (87 cu avertisment)
28 persoane depistate la muncă, neînregistrate în registrul general de evidenţă a salariaţilor
647 persoane transmise cu întârziere la 233 angajatori sancţionaţi cu amenzi de 170.500 lei

•
•
•
•
3.

COMPARTIMENT CONTRACTE COLECTIVE DE MUNCĂ ŞI MONITORIZARE RELAŢII DE MUNCĂ:

Compartimentul "Contracte Colective de Muncă şi Monitorizare Relaţii de Muncă" a răspuns solicitărilor venite din
partea instituţiilor abilitate ale statului (instanţe, Poliţie, birouri executori judecătoreşti şi bancari, etc.) precum şi
altor solicitanţi îndreptăţiţi să obţină date si informaţii din bazele de date ale instituţiei, a întocmit adeverinţe de
vechime, a organizat şi gestionat evidenţa zilierilor, a muncii de noapte, a agenţilor de muncă temporară, a
prestatorilor de servicii ReviSal, a desfăşurat activităţile specifice acestui compartiment.
La data de 31.12.2017 în Judeţul Iaşi erau în vigoare 591 contracte colective de muncă încheiate la nivel de
unitate, înregistrate la Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi (la 31.12.2016 erau în vigoare 585 contracte colective de
muncă).
Rezultate ale activității de monitorizare relații de muncă:
•

2.869 proceduri de înregistrare pentru transmiterea on-line a registrului general de evidenţă a salariaţilor
(2.766 în 2016)

•

3.051 răspunsuri la solicitări de informaţii şi documente (2.896 în 2016)

•

708 carnete de muncă eliberate titularilor (766 în 2016)

•

1.085 adeverinţe privind activitatea în muncă eliberate salariaţilor (1.044 în 2016)

•

2 Km arhivă gestionată, reprezentând acte şi documente privind relaţiile de muncă din domeniul privat,
pentru perioada 1990-2010 (2.064 metri, grosime totală dosare)

25.089 carnete de muncă neridicate de titulari la 01.01.2018.
•

0 contracte de ucenicie înregistrate (0 în 2016)

•

22 contracte de stagiu înregistrate şi eliberarea certificatelor (25 în 2016)

•

1.521 depuneri ale copiilor registrelor de evidenţă a zilierilor (1.538 în 2016)

•

173.603 înregistrări electronice preluate din copiile registrelor de evidenţă a zilierilor, introduse în baza de
date (144.822 în 2016)
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•

6 înregistrări ale agenţilor de ocupare a forţei de muncă, pentru medierea angajării în străinătate (9 în
2016)

•

12 comunicări cu privire la salariaţi UE ( 34 salariaţi) detaşaţi transnaţional pe teritoriul României (11 în 2016)

•

12 solicitări lunare ale A.J.P.I.S Iași de verificare a 107.646 beneficiari de venit minim garantat (417
solicitări UAT-uri cu 36.220 beneficiari în 2016).

TRANSPARENŢĂ INSTITUŢIONALĂ

4 . SERVICIUL "ECONOMIC, RESURSE UMANE, ADMINISTRATIV ŞI INFORMATICĂ":
Inspectoratul Teritorial de Munca Iasi, instituţie publica, este ordonator terţiar de credite in subordinea Inspecţiei
Muncii România.

Bugetul instituţiei
Buget aprobat: 3.629.350 lei, integral de la bugetul de stat
Activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Iaşi este finanţată integral de la bugetul de stat.
ITM Iasi, in exercitiul financiar 2017, a efectuat plati nete de casa din sursa bugetara in suma totala de 3.620.162 lei,
in limita prevederilor bugetare definitive de 3.629.350 lei, potrivit destinatiilor stabilite, astfel:
lei
Nr.
crt.

categoria de cheltuieli

Credite anuale
aprobate

Credite
trimestriale
cumulate

Plati nete

Cheltuieli
efective

0

1

2

3

4

5

1.
Cheltuieli de personal
2.
Bunuri si servicii
3.
Cheltuieli de capital
TOTAL CHELTUIELI

3.208.660
420.690
0
3.629.350

3.094.220
314.580
0
3.408.800

3.208.597
411.565
0
3.620.162

3.329.339
384.025
98.697
3.713.364

Dupa cum rezulta din datele prezentate mai sus pe titluri de cheltuieli, rezulta o executie aproape integrala a
cheltuielilor fara a se inregistra nerealizari semnificative.
Veniturile din prestarile de servicii realizate in anul 2017 au fost in suma de 40.809 lei si virate periodic in contul
bugetului de stat 20A330800 ‚‚Venituri din prestari servicii’’.
In anul 2017 achizitiile de bunuri si servicii s-au efectuat fie direct, fie prin sistemul electronic al achizitiilor publice
SEAP. În anul 2017 nu au fost achiziționate mijloace fixe și nu au fost făcute investiții întrucât nu a existat alocare
bugetară.

RELAŢIA CU COMUNITATEA
Relația conducerii cu comunitatea
În cursul anului 2017 au fost acordate 17 audiențe atât de către inspectorul-șef, cât și de către inspectorul-șef
adjunct.
5. COMPARTIMENTUL COMUNICARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL:
În scopul realizării obiectivelor stabilite, I.T.M. a elaborat si publicat din oficiu informaţiile de interes public în
conformitate cu dispoziţiile art. 5 din Legea 544/2001 prin:
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Afişare la sediul instituţiei;
Mass- media;
Pagina proprie de internet;
Punctul de informare-documentare organizat conform art. 5 alineatul 4, litera b din Legea 544/ 2001 şi a normelor
metodologice de aplicare a acesteia;
S-au recepţionat şi răspuns la circa 30 apeluri telefonice zilnic;
S-au primit şi soluţionat, ori după caz, s-au redirecţionat sau clasat în conformitate cu dispoziţiile legale petiţii în
sensul O.G. nr. 27/2002;
S-au arhivat petiţiile soluţionate conform Legii nr. 16/1996.

Redăm mai jos sintetic situaţia privind activitatea de soluţionare a petiţiilor:

RAPORT DE EVALUARE
A ACTIVITĂȚII DE SOLUȚIONARE ÎN PERIOADA IANUARIE/2017 - DECEMBRIE/2017
LA NIVELUL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ IAșI
1

Numărul total de petiții înregistrate

1115

din care
a

exclusiv în domeniul relațiilor de muncă

680

b

exclusiv în domeniul securității si sănătății în muncă

33

c

altele

402

2
a

Numărul total de petiții înregistrate, după modalitatea de soluționare a
acestora:
numărul de petiții la care s-a răspuns

936

b

numărul de petiții redirecționate altor instituții pentru soluționare

67

c

numărul de petiții clasate

112

3

Numărul total de petiții înregistrate, după tipul petiționarului:

a

numărul de petiții adresate de cetățeni

959

b

numărul de petiții adresate de organizații legal constituite

134

c

număr de petiții anonime

22

4

Numărul total de petiții înregistrate, după modalitatea de adresare a
solicitării:

a

pe suport de hârtie

725

b

pe suport electronic

390

SOLICITĂRI DE INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC
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S-au primit si soluţionat (eventual s-a formulat răspuns motivat în cazul nesolutionării) solicitări în baza Legii nr.
544/2001 privind accesul liber la informaţiile de interes public, s-au efectuat analize şi s-au întocmit rapoarte pe acest
segment, s-au oferit informaţii mass-media.
Au fost primite 14 solicitari de informaţii de interes public:
-

4 de la de la persoane fizice;
10 de la persoane juridice;
1 depuse pe suport de hârtie;
13 depuse pe suport electronic.

O solicitare a făcut referire la utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc), două la modul de
îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice, două au fost solicitări cu referire la acte normative, reglementări,
două la registrul general de evidență a salariaților, șase pe alte domenii.
La 13 solicitări de informaţii de interes public s-a răspuns în termenul legal, iar una redirecţionată la instituţia
competentă.
Instituţia noastră a afişat informaţiile / documentele comunicate din oficiu, conform art. 5 din Legea nr.
544/2001 pe pagina de internet, la sediul instituţiei (la punctul de informare organizat conform legii).
6. PROGRAME DESFĂŞURATE ŞI MODUL DE RAPORTARE A ACESTORA LA OBIECTIVELE INSTITUŢIEI
În anul 2017 ITM Iași, prin compartimentul său de relații cu publicul și purtătorul de cuvânt, a organizat un număr
de 8 conferințe de presă, şi a furnizat 10 comunicate de presă.
Inspectorul șef și/sau purtătorul de cuvânt au participat la un număr de 24 dezbateri televizate și în cadrul unor
emisiuni radiodifuzate, pe teme de interes public privind activitatea ITM Iași, respectiv teme ale legislației muncii
precum și teme ale securității și sănătății în muncă.
LEGISLAŢIE
7. COMPARTIMENTUL "LEGISLAŢIE-CONTENCIOS":
Compartimentul "Legislaţie-Contencios" în colaborare cu Compartimentul de Comunicare şi Relaţii cu Publicul, a
oferit în scris consultanţă de specialitate unui număr de 187 de solicitanţi.
Au fost contestate în instanță 58 de procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, dintre care 54
în domeniul relațiilor de muncă și 4 în domeniul securității și sănătății în muncă.
8. OBIECTIVE PENTRU ANUL 2018
•Realizarea Programului de acţiuni al instituţiei
•Îndeplinirea indicatorilor de performanţă stabiliţi de Inspecţia Muncii şi creşterea calităţii controalelor
•Continuarea cu aceeaşi intensitate a acţiunilor de combatere a muncii fără forme legale şi a muncii nedeclarate
•Menţinerea dialogului instituţional cu partenerii sociali
•Acţiuni de informare a angajatorilor
•Menţinerea nivelului de profesionalism, obiectivitate şi exigenţă în relaţia cu participanţii la relaţiile de muncă, în
condiţiile instabilităţii legislative şi organizatorice.
Andrei George Albulescu
întocmit, Avram Laurenţiu-Iulian
Inspector şef
Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi

Consilier
Comunicare şi Relaţii cu Publicul
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