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. 3769

INFORMA II DE PRES

În perioada 01-30.09.2018, activitatea Inspectoratului Teritorial de Munc Neam a
avut ca obiectiv principal realizarea ac iunilor din Programul de ac iuni al Inspec iei
Muncii pe anul 2018, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr. 108/1999, republicat ,
Legii nr. 319/2006, modificat
i completat
i Legii nr. 53/2003, modificat
i
completat .
A. ACTIVITATEA DESF

URAT ÎN LUNA SEPTEMBRIE:

În aceast perioad , s-au efectuat 255 controale, ocazie cu care s-au constatat 277
deficien e în domeniul rela iilor de munc i al securit ii i s
ii în munc i s-au
dispus tot atâtea m suri pentru remedierea deficien elor constatate, aplicându-se
118 sanc iuni contraven ionale în cuantum de 387.000 lei.
A1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL S

II I SECURIT

II ÎN MUNC ( SSM)

6 inspectori de munc din cadrul compartimentului SSM au realizat 79 vizite de
control i evaluare la unit i economice i au aplicat în total 73 de sanc iuni
contraven ionale, in cuantum de 16.500 lei.
Analiza situa iei accidentelor de munc :
La Inspectoratul Teritorial de Munc Neam au fost comunicate 5 evenimente de
munc : 5 cu incapacitate temporar de munc (c dere la acela i nivel/de la mic
în ime, utilizarea necorespunz toare a echipamentelor de munc ).
A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELA IILOR DE MUNC ( RM)
12 inspectori de munc din cadrul compartimentului RM au controlat 176 de agen i
economici. Cu prilejul controalelor, au fost aplicate 45 sanc iuni contraven ionale,
din care 17 amenzi în cuantum de 371.000 lei i 28 avertismente, pentru înc lc ri ale
Legii nr. 53/2003, modificat i completat - Codul muncii, H.G. nr. 905/2017 privind
registrul general de eviden a salaria ilor si Legii nr. 52/2011 privind exercitarea
unor activit i cu caracter ocazional desf urate de zilieri, republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare, precum i a normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 52/2011.
La 12 angajatori, au fost depistate 18 persoane pentru care angajatorii nu au
încheiat forme legale de angajare. Au fost dispuse 12 m suri i s-au aplicat 12 amenzi
în valoare de 360.000 lei.
Cu prilejul controalelor întreprinse în cursul lunii septembrie 2018, pentru
nerespectarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de eviden a
salaria ilor au fost dispuse 35 de m suri, în sensul respect rii dispozi iilor legale
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referitoare la înregistrarea elementelor prev zute la art. 3, alin. 2, lit. a - i din H.G.
nr. 905/2017 privind registrul general de eviden a salaria ilor, cel târziu în ziua
anterioar începerii activit ii. A fost aplicat o amend în valoare de 5.000 lei i 2
avertismente contraven ionale.
B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA IULIE:
I. edin a de lucru I.T.M. Neam - Consiliul Consultativ Tripartit
În data de 18.09.2018, ora 1100, la sediul Inspectoratului Teritorial de Munc Neam
s-a întrunit Consiliul Consultativ Tripartit la nivelul Inspectoratului Teritorial de
Munc Neam . La sedin
au participat atât membrii desemna i ai organiza iilor
sindicale i patronale, cât i reprezentan ii Inspectoratului Teritorial de Munc
Neam . Participan ii au fost informa i cu privire la apari ia unor acte normative care
prezint interes i anume:
Hot rârea nr. 658 din 29 august 2018 pentru completarea anexei nr. 1 la
Hot rârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea ac iunilor i categoriilor de
cheltuieli, criteriilor, procedurilor i limitelor pentru efectuarea de pl i în avans din
fonduri publice;
Ordinul nr. 1884/2018 privind avizarea
muni iilor, capselor sau pulberilor pentru muni ie.

spa iilor destinate depozit rii

II. Ac iunea nr. 2 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii - S ptâmana Europeana –
Campanie Europeana pentru locuri de munca sigure si sanatoase 2018-2019 „locuri de munc
toase prin managementul substan elor periculoase"
Ac iunea se desf oar în perioada aprilie – decembrie 2018, în toate jude ele, la
angajatori din toate domeniile de activitate, care utilizeaz substan e periculoase la
locurile de munc , i cuprinde mai multe etape.
Cu ocazia ac iunilor de control întreprinse în perioada 02.07-07.09.2018, au fost
verifica i 6 angajatori. Pentru nerespectarea prevederile legisla iei na ionale în
domeniul securit ii i s
ii în munc , conform tematicii de control, au fost
aplicate 2 amenzi in valoare de 9.000 lei i 12 avertismente contraven ionale. Au
fost dispuse 14 m suri.
În data de 20 septembrie 2018, în sala de sedin e a Inspectoratului Teritorial de
Munc Neam , a fost organizat o edin
de informare i con tientizare a
angajatorilor pentru asigurarea protectiei lucratorilor împotriva riscurilor legate de
prezen a substan elor periculoase.
În cadrul acestei întâlniri, angajatorii au fost îndruma i cu privire la prevenirea
îmboln virilor profesionale i a accidentelor de munc generate de substan ele
periculoase prezente la locurile de munc
i despre cre terea gradului de
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con tientizare referitor la importan a prevenirii riscurilor prezentate de substan ele
periculoase.
Au fost prezen i 15 participan i.
III. Ac iunea nr. 8 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – Campanie privind
identificarea i combaterea cazurilor de munc nedeclarat în domenii susceptibile
utiliz rii frecvente a acesteia, a muncii tinerilor i copiilor
În luna septembrie 2018, ac iunile de control privind identificarea cazurilor de munc
nedeclarat , în cadrul Campaniei na ionale “O zi pe s pt mân ”, s-au desf urat în
unit ile care au ca obiect de activitate colectarea de eurilor nepericuloase CAEN
3811, recuperarea materialelor reciclabile CAEN 3832 i extrac ia pietri ului i
nisipului CAEN 812, precum i în domeniul prest rilor de servicii, în datele de 5,12,
19 i 26 septembrie 2018.
Au fost verifica i 47 angajatori care desf urau activit i în domeniile mai sus
men ionate, 5 angajatori au fost depista i c practicau munca nedeclarat . Au fost
dispuse 39 m suri de remediere.
Au fost aplicate 6 sanc iuni contraven ionale, din care 5 amenzi în valoare de 120.000
lei, pentru 6 persoane care prestau activitate f
forme legale de angajare i un
avertisment.
IV. În perioada 24-28.09.2018, în cadrul “Campaniei na ionale privind respectarea de
tre beneficiari a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activit i
cu caracter ocazional desf urate de zilieri, republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare, precum i a normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
52/2011 în domeniile prev zute la art.13 i a prevederilor legale privind prevenirea
i combaterea exploat rii copiilor/tinerilor prin munca în aceste domenii”,
inspectorii de munc au verificat 20 de beneficiari.
Cu prilejul verific rilor, inspectorii de munc au constatat urm toarele deficien e în
domeniul rela iilor de munc :
Beneficiarul nu a înaintat lunar, pân cel târziu la data de 5 a fiec rei luni, c tre
inspectoratul teritorial de munc unde î i are sediul, un extras al Registrului de
eviden a zilierilor con inând înregistr rile din luna precedent .
De asemenea, nu se respect dispozi iile legale referitoare la timpul de munc , plata
remuneratiei, modul de completare a registrului de eviden a zilierilor cu domeniul
de activitate conform Codului CAEN i loca ia unde desf oar activitatea.
Cu ocazia controalelor au fost constatate 15 deficien e în domeniul rela iilor de
munc i au fost dispuse 15
suri. La 5 beneficiari au fost aplicate sanc iuni
contraven ionale din care 4 avertismente (Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor
activit i cu caracter ocazional desf urate de zilieri, republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare) i 1 amend în cuantum de 1500 lei (Legea nr.53/2003 Codul muncii cu modific rile i complet rile ulterioare).
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V. Ac iunea nr. 24 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – Ac iune de informare i
con tientizare a cet enilor români afla i în c utarea unui loc de munc în
str in tate, cu privire la riscurile la care se pot expune prin necunoa terea
prevederilor legale
În data de 18 septembrie 2018, la sediul Prefecturii a avut loc lansarea celei de-a
doua etape a campaniei “Informare acas ! Siguran în lume!”, organizat la nivel
na ional de Ministerul Românilor de Pretutindeni. La aceasta sedin
au fost
dezbatute aspecte legate de riscurile la care se expun românii care pleac în alt
ar pentru a- i g si un loc de munc mai bine pl tit i care, din lips de informare,
ajung de multe ori s fie exploata i sau trafica i. La evenimentul de lansare a
participat ministrul Românilor de Pretudindeni, Natalia Elena Intotero, care a explicat
mecanismul campaniei, dar i reprezentan i ai institu iilor deconcentrate din jude .
Din partea Inspectoratului Teritorial de Munc Neam a participat Petronela C lina
Mîndrila, inspector ef adjunct rela ii de munc , care a prezentat un material legat
de tema dezbaterii.
Începând cu data de 05.03.2018, AGENTUL DE PLASARE efectueaz în mod gratuit
activit i de mediere a cet enilor români în vederea angaj rii în str in tate, f
perceperea de la ace tia de comisioane, tarife sau taxe.
Conform prevederilor Legii nr.156/2000 privind protec ia cet enilor români care
lucreaz în str in tate – republicat cu modific rile i complet rile ulterioare,
activitatea de plasare for de munc în str in tate, o poate desf ura un agent de
plasare a for ei de munc persoan juridic .
Acesta are în principal urm toarele obliga ii:
se înregistreze la inspectoratul teritorial de munc în a c rui raz teritorial î i
are sediul;
aib încheiate cu persoane juridice sau fizice, stabilite intr-un alt stat decât
România, care au calitate de angajator conform legisla iei statului respectiv,
contracte care con in oferte ferme de locuri de munc ;
încheie cu solicitan ii locurilor de munc contracte de mediere;
efectueze activit ile de mediere i plasare în mod gratuit.
CONTRACTUL DE MEDIERE este un contract de natura civil care se încheie de c tre
agent cu cet eanul român.
Acest contract de mediere trebuie s con in : denumirea angajatorului din
str in tate/ ara pentru care se face medierea în vederea angaj rii, adres , num r de
telefon/fax; descrierea muncii i a condi iilor de munc , durata timpului de munc ,
durata contractului de munc , salarizare, condi iile de transport, de locuit.
CONTRACTUL DE MUNC
Agen ii de ocupare a for ei de munc au obliga ia de a asigura încheierea
contractelor de munc dintre cet enii români i angajatorii str ini i în limba
român .
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CAU I UN LOC DE MUNC ÎN STR IN TATE

Verific dac agen iile care ofer locuri de munc în str in tate sunt înregistrate
la inspectoratul teritorial de munc ;
Verific cu aten ie oferta locului de munc ;
Verific adresa i existen a angajatorului str in pentru care ai optat;
Cite te cu aten ie clauzele contractului de mediere;
NU accepta cu u urin

ofertele de munc prin intermediul anun urilor on-line;

Po i solicita un loc de munc în str in tate i Agen iei de omaj, prin Re eaua
EURES.
ATEN IONARE
Persoanele fizice nu au dreptul s exercite activit i de mediere;
Nu accepta achitarea unor sume de bani cu titlu de garan ii, întocmire
”curriculum vitae“, traducere documente, procesare acte sau consultan ;
Plata c tre agentul de plasare a unor sume de bani, reprezint
persoana aflat în c utarea unui loc de munc ;

un risc pentru

Nu accepta s pleci la munc în str in tate f
un contract de munc sau forme
legale de angajare acceptate în ara de destina ie;
Solu ionarea unor conflicte de munc pentru nerespectarea contractului de munc
de c tre angajatorul str in, este de competen a institu iilor statului respectiv;
Pentru informa ii suplimentare pute i solicita sprijinul Ambasadei României din
ara respectiv , care v poate îndruma cu privire la demersurile legale pe care le
pute i urma.
Informa ii privind intermedierea i plasarea for ei de munc
regasesc pe site-ul institutiei noastre :

în str in tate, se

http://www.itmneamt.ro/ghiduri/avertisment-munca-in-strainatate.pdf

VI. În luna septembrie 2018, inspectorii de munc au participat la 3 edin e ale
comitetului de securitate i s
tate în munc organizate de 3 angajatori cu peste 50
de lucr tori, edin e în cadrul c rora a fost încurajat realizarea unui dialog real
între partenerii sociali: patronat, sindicat/reprezentan ii lucr torilor cu r spunderi
specifice, astfel încât lucr torii s aib posibilitatea de a solicita îmbun
iri privind
securitatea i s
tatea în munc , de a oferi sugestii i de a face propuneri, pentru
crearea unor locuri de munc sigure i s
toase.

Inspector ef
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