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INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

INFORMA II DE PRES

În perioada 01-30.04.2021, activitatea Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam  a avut
ca obiectiv principal realizarea ac iunilor din Programul cadru de ac iuni al Inspec iei
Muncii pe anul 2021, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999, republicat , Legii
nr.319/2006, modificat i completat i ale Legii nr.53/2003, republicat , modificat i
completat .

A. ACTIVITATEA DESF URAT  ÎN LUNA  APRILIE :

În aceast  lun  s-au efectuat 233 de controale, ocazie cu care s-au constatat 246 de
deficien e în domeniul rela iilor de munc  (RM) i al securit ii i s ii în munc
(SSM) i s-au dispus 252 de m suri pentru remedierea deficien elor constatate,
aplicându-se 161 de sanc iuni contraven ionale din care 19 amenzi în cuantum de
142.500 lei.

A1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL S II I SECURIT II ÎN MUNC

În luna aprilie, inspectorii de munc  din cadrul compartimentului SSM au realizat 103
vizite de control i evaluare la angajatori, au constatat un num r de 106 abateri de la
prevederile legale i au dispus 112 m suri pentru remedierea deficien elor constatate.

Un num r de 67 angajatori au fost sanc iona i cu 106  sanc iuni contraven ionale, din
care 98  avertismente contraven ionale i 8 amenzi în cuantum de 30.500 lei.

Analiza situa iei evenimentelor de munc :

La Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam  au fost comunicate 14 evenimente de
munc . Împrejur rile în care s-au produs cele mai multe evenimente se refer  la
utilizarea  necorespunz toare a echipamentelor de munc , c derea de la acela i nivel i
accidentele de circula ie.

A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELA IILOR DE MUNC

În luna aprilie, inspectorii de munc  din cadrul compartimentului RM au efectuat un
num r de 130 controale privind identificarea i combaterea cazurilor de munc
nedeclarat , au dispus 140 de m suri pentru remedierea deficien elor constatate i au
aplicat în total 55 de sanc iuni contraven ionale, din care 11 amenzi în cuantum de
112.000 lei i 44 avertismente contraven ionale pentru înc lc ri ale prevederilor Legii
nr.53/2003-Codul muncii, republicat , modificat i completat i ale
H.G. 905/2017 privind registrul general de eviden  a salaria ilor.

La 4 angajatori, inspectorii de munc  au identificat 5 persoane care prestau munc
nedeclarat , din care  4 persoane prestau munc  f  a avea încheiat contract individual
de munc  în form  scris i 1 persoan  nu avea contractul individual de munc  transmis
în registrul general de eviden  a salaria ilor. Au fost dispuse 4 m suri i au fost aplicate
4 amenzi în cuantum de 100.000 lei (3 amenzi de 20.000 lei  i o amend  de 40.000 lei).
Domeniile de activitate în care se presta munc  nedeclarat  sunt construc ii, comer ,
bar i cre terea animalelor.
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În perioada de referin , angajatorii au încheiat i înregistrat la institu ia noastr  4
contracte colective de munc i 3 acte adi ionale la contractele colective de munc .

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA APRILIE :

I.  Ac iune de control în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele
suri pentru prevenirea i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În perioada de raportare a fost men inut  starea de alert i a fost verificat  respectarea
prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele m suri pentru prevenirea i combaterea
efectelor pandemiei de COVID – 19, în vederea  asigur rii în continuare a unei protec ii
adecvate împotriva îmboln virii cu coronavirusul SARS-COV-2 i asigur rii unui mediu de
munc  sigur pentru s tatea lucr torilor. În acest sens, Inspectoratul Teritorial de
Munc  Neam , asemenea celorlalte inspectorate din ar , a efectuat controale, în
domeniul securit ii i s ii în munc i în domeniul rela iilor de munc . Obiectivul
principal al controalelor efectuate, a constat în verificarea respect rii prevederilor art.5
din legea mai sus men ionat , respectiv:

-  m sura stabilit  la art.5 alin.1 (m suri pentru cre terea capacit ii de r spuns), lit.e,
cu privire la adaptarea programului de lucru sau permanentizarea activit ii serviciilor
de asisten  social ;

-  m sura stabilit  la art.5 alin.3 (m suri pentru diminuarea impactului tipului de risc),
lit.f, cu privire la limitarea sau suspendarea pe durat  determinat  a activit ii unor
institu ii sau operatori economici.

În cadrul acestei ac iuni, în luna aprilie 2021, inspectorii de munc  au verificat un
centru reziden ial de îngrijire i asisten  a persoanelor vârstnice, cu privire la modul
de respectare a prevederilor art.2 din anexa 1 la H.G. nr. 35/2021. Nu au fost dispuse

suri i nu au fost aplicate sanc iuni contraven ionale.

În luna aprilie 2021, inspectorii de munc  au verificat un num r de 97 agen i economici,
cu un num r total de 430 salaria i. Au fost efectuate un num r de 97 controale, din care
95 controale de zi i 2 controale în timpul nop ii.

Pentru înc lcarea legisla iei în domeniul securit ii i s ii în munc , au fost
sanctiona i contraven ional un num r de 26 angajatori cu 25 avertismente
contraven ionale  i o amend  în cuantum de 1000 lei i au fost dispuse 26  m suri de
remediere a neconformit ilor constatate.

II.Ac iunea nr. 3 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – Campanie na ional  de
supraveghere a pie ei produselor industriale din domeniul de competen  al
Inspec iei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2021, coordonat de

tre Comisia European

În luna aprilie au fost verificate 6 societ i i un num r de 23 produse. Nu au fost dispuse
suri de remediere i nu au fost aplicate sanc iuni contraven ionale.
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III.  Ac iuni  de  informare  în  cadrul  Campaniei  “Informeaz -te,  lucreaz  legal  i
cunoa te- i drepturile pentru a fi protejat”

În luna  aprilie 2021, în cadrul campaniei “Informeaz -te, lucreaz  legal i cunoa te- i
drepturile pentru a fi protejat”, inspectorii de munc  din cadrul Inspectoratului
Teritorial de Munc  Neam  au distribuit materialele informative despre munca sezonier
în Germania i Marea Britanie, în locuri consacrate având afluen  mare de persoane:
prim rii de pe raza jude ului Neam , g rile din Piatra Neamt, Roman, Bicaz i
Roznov,autog ri, sta ii de transport în comun, pie e i târguri de pe raza jude ului
Neam .

Scopul acestui demers a fost de a ne asigura c  cet enii care decid s  plece s
munceasc  sezonier în Germania i Marea Britanie, î i cunosc drepturile pe care le au i
tiu cui s  se adreseze dac  întâmpin  probleme, pentru a evita, în acest fel, situa iile

de abuz asupra lucr torilor români.

În cadrul acestei ac iuni, au fost contactate conducerile g rilor, autog rilor i
operatorilor care efectueaz  transport rutier de persoane, cu care s-a realizat  un
schimb de informa ii privind necesitatea respect rii regulilor în cazul deplas rii
cet enilor români pentru a presta munc  în str in tate.

IV.Intâlnire de lucru on-line între Camera de Comer i Industrie Neam i
reprezentan i ai autorit ilor publice locale

Camera de Comer i Industrie Neam  împreun  cu Prim ria Municipiului Roman au
stabilit pentru anul 2021, un program de întâlniri de lucru între reprezentan i ai
mediului de afaceri din municipiul Roman i reprezentan i ai autorit ii publice locale i
ai institu iilor descentralizate.

În data de 15 aprilie 2021, Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam  a fost invitat s
participe la întâlnirea de lucru care s-a desf urat on-line pe platforma electronic
ZOOM. Inspectorul ef a prezentat nout ile ap rute în domeniile rela ii de munc i

tate i securitate în munc i a r spuns întreb rilor agen ilor economici participan i.
S-a discutat în mod deosebit despre munca nedeclarat , semnalat  de participan ii la
întâlnire, în special în domeniul construc iilor.Inspectorul ef a prezentat activit ile
Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam  pentru identificarea i combaterea acestui
fenomen i a solicitat sprijinul agen ilor economici în acest sens.

V. edin a de lucru   I.T.M. Neam  - Consiliul Consultativ Tripartit

În data de 16 aprilie 2021, din motive de siguran  medical  legate de pandemia de
coronavirus, Consiliul Consultativ Tripartit s-a desf urat de la distan , actele
normative de interes pentru activitatea organiza iilor patronale, agen ilor economici i
organiza iilor sindicale, publicate în Monitorul Oficial în ultima perioad , au fost
transmise prin e-mail membrilor desemna i ai organiza iilor sindicale i patronale.

VI.Participarea activ  în comisiile de dialog social

În data de 21 aprilie 2021, inspectorul ef al ITM Neam  a participat la edin a Colegiului
Prefectural al jude ului Neam  pentru luna aprilie 2021, care s-a desf urat în sala
Calistrat Hoga  a Palatului Administrativ.
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VII. Cu prilejul zilei de 28 aprilie, Ziua Interna ional  a Securit ii i S ii în
Munc , dar i ziua în care se comemoreaz  victimele accidentelor de munc ,
Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam   a transmis un comunicat de pres , pe care
îl red m mai jos:

În fiecare an, la 28 aprilie, Organiza ia Interna ional  a Muncii (OIM) s rb tore te Ziua
Interna ional  a Securit ii i S ii în Munc  (SSM) pentru a promova la nivel mondial
prevenirea accidentelor i a îmboln virilor profesionale. Acest eveniment reprezint , în
fapt, o campanie de informare/sensibilizare pentru a focaliza aten ia interna ional
asupra tendin elor în domeniul SSM.

Îns  28 aprilie este i o zi în care mi carea sindical  din lume comemoreaz  Ziua
interna ional  a lucr torilor deceda i i r ni i în timpul muncii. Pentru a onora memoria
victimelor accidentelor de munc i a bolilor profesionale, se organizeaz  simultan
campanii de con tientizare i informare în întreaga lume.

Anul acesta, întreaga omenire a fost marcat /preocupat  de pandemia Covid-19, care a
for at la maximum sistemele de s tate i a expus deficien ele majore privind

tatea la locul de munc  din întreaga lume, punând sub semnul întrebarii inclusiv
drepturi fundamentale cum ar fi dreptul la munc  sau la s tate.

Pandemia demonstreaz  de ce s tatea i siguran a trebuie s  fie un drept pentru to i
cei care lucreaz . S  nu uit m ca printre cele peste 25.000 de decese cauzate de
COVID-19 în România, se afl  nenum ra i lucr tori, în profesii medicale i nu numai, care
s-au infectat la locul de munc . De aceea s tatea i siguran a trebuie s  r mân  o
prioritate absolut  în perioada imediat urm toare, dar i în anii care vin. Preocup rile
noastre curente trebuie men inute în continuare pentru îmbun irea cadrului legal,
monitorizarea respect rii acestuia, colect rii de date, desf ur rii unor ac iuni de
informare, con tientizare i modelare a unor comportamente adecvate perioadei dificile
în care tr im.

Pe lâng  problemele create de pandemie, men ion m preocuparea noastr  de a face
fa  altor provoc ri cu efecte negative asupra s ii i siguran ei în munc . Dintre
care amintim munca la domiciliu sau de oriunde (telemunca) ce determin  cre terea
sedentarismului, a violen ei în familie, a riscurilor psihosociale, a stresului i a
afec iunilor musculo-scheletice.

În jude ul Neam  în anul 2020, num rul accidentelor de munc  a sc zut cu 23,4% fa  de
anul 2019 (în termeni absolu i nr. accidentelor a sc zut de la 94 la 72), iar num rul
accidentelor mortale de munc  a sc zut cu 25% (în termeni absolu i de la 8 la 6).
Aceast  sc dere se datoreaz  în primul rând diminu rii activit ilor economice, i, s
spunem, reprezint  efectul pozitiv al pandemiei. Pe de alt  parte pandemia a
determinat închiderea unor unit i, desfiin area unor locuri de munc , sc derea
veniturilor, iar locurile de munc  au devenit tot mai nesigure. De asemenea, datorit
utiliz rii pe scar  larg  a dezinfectan ilor constat m cre terea riscului chimic asociat
acestora.

Ca în fiecare an Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam  se al tur  OIM i altor
organiza ii interna ionale, institu iilor i autorit ilor na ionale care sunt active în
promovarea securit ii i s ii în munc . Viz m în continuare con tientizarea

mailto:itmneamt:@itmneamt.ro
http://www.itmneamt.ro/


Str. dr. Gh. Iacomi, nr.8, Piatra Neam , Neam
Tel.: +4 0233 21 96 08; fax: +4 0233 21 55 89
E-mail: itmneamt@itmneamt.ro
www.itmneamt.ro 5

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec ia persoanelor fizice în ceea ce
prive te prelucrarea datelor cu caracter personal i privind libera circula ie a acestor date i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protec ia datelor), informa iile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confiden iale. Acestea sunt destinate exclusiv
persoanei/persoanelor men ionate ca destinatar/destinatari i altor persoane autorizate s -l primeasc . Dac  a i primit acest document în mod eronat, v  adres m
rug mintea de a returna documentul primit, expeditorului

INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

angajatorilor, a lucr torilor i a altor p i responsabile pentru securitatea i s tatea
în munc  din jude ul Neam  în contextul unei lumi care se schimb  sub ochii no tri.

Inspectorii de munc  din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam , promoveaz
securitatea i s tatea în munc  prin participarea la ac iunile organizate de organiza ii
i angajatori mai ales în mediul online. Spre exemplu, considerând c  vaccinarea

reprezint  o speran a în promovarea s ii inclusiv la locul de munc  caracteristic  a
acestei perioade, amintim sprijinul pe care l-am acordat COMITETULUI NA IONAL DE
COORDONARE A ACTIVIT ILOR PRIVIND VACCINAREA  ÎMPOTRIVA SARS-CoV-2, pentru
derularea ac iunii de vaccinare prin intermediul agen ilor economici. În acest sens,chiar
în aceste zile am difuzat prin mijloce electronice un set de documente tuturor agen ilor
economici afla i în bazele noastre de date cu peste 50 de lucr tori.

Încuraj m i sprijinim orice manifestare din jude ul Neam  menit  s  atrag  aten ia
asupra semnifica iei zilei de 28 Aprilie - Ziua Interna ional  a Securit ii i S ii în
Munc .

În final, transmitem celor afectati si familiilor victimelor accidentelor de munc , un
mesaj de solidaritate, dar i de unitate i de ac iune conjugat , pentru prevenirea
riscurilor profesionale i reducerea num rului accidentelor.

C.NOUT I LEGISLATIVE ÎN LUNA APRILIE

Hot rârea Guvernului nr. 369 din 29 martie 2021 privind organizarea i func ionarea
Ministerului Educa iei;

Legea nr. 58 din 2 aprilie 2021 pentru aprobarea Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr.
211/2020 privind prelungirea aplic rii unor m suri de protec ie social  adoptate în
contextul r spândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum i pentru modificarea
Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 132/2020 privind m suri de sprijin destinate
salaria ilor i angajatorilor în contextul situa iei epidemiologice determinate de

spândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum i pentru stimularea cre terii ocup rii
for ei de munc ;

Ordinul Ministerului Muncii i Protec iei Sociale  nr. 214 din 22 februarie 2021 pentru
aprobarea modelului documentelor prev zute la art. 53^1 alin. (12) din Legea
nr. 53/2003 - Codul muncii;

Legea nr. 59 din 6 aprilie 2021 privind aprobarea Ordonan ei de urgen  a Guvernului
nr. 182/2020 pentru completarea Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 147/2020
privind acordarea unor zile libere pentru p rin i în vederea supravegherii copiilor, în
situa ia limit rii sau suspend rii activit ilor didactice care presupun prezen a efectiv  a
copiilor în unit ile de înv mânt i în unit ile de educa ie timpurie antepre colar , ca
urmare a r spândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum i a art. 6 din Ordonan a de
urgen  a Guvernului nr. 132/2020 privind m suri de sprijin destinate salaria ilor i
angajatorilor în contextul situa iei epidemiologice determinate de r spândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, precum i pentru stimularea cre terii ocup rii for ei de
munc ;

Ordinul comun al Ministerului Tineretului i Sportului i Ministerului S ii
nr. 197/462/2021 pentru aprobarea regulamentelor privind condi iile necesar a fi
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respectate pentru accesul  în bazele sportive, în vederea practic rii sporturilor
individuale în aer liber,  pentru practicarea sporturilor de echip  în aer liber, pentru
reluarea activit ii de nata ie în bazinele acoperite i în aer liber din România, în
vederea desf ur rii activit ilor sportive în spa ii închise, respectiv desf ur rii
activit ilor de preg tire fizic  în s li de fitness i aerobic ;

Ordonan a de Urgen  a Guvernului  nr. 26 din 7 aprilie 2021 pentru modificarea i
completarea Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul i
indemniza ia lunar  pentru cre terea copiilor;

Hot rârea Guvernului nr. 432 din 8 aprilie 2021 privind prelungirea st rii de alert  pe
teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum i stabilirea m surilor
care se aplic  pe durata acesteia  pentru prevenirea i combaterea efectelor pandemiei
de COVID-19;

Hot rârea Guvernului nr. 363 din 25 martie 2021 pentru modificarea i completarea
Hot rârii Guvernului nr. 898/2011 privind stabilirea formei i con inutului permiselor de
edere, ale documentelor de c torie, precum i ale altor documente care se elibereaz

str inilor ;

Legea nr.  79 din 12 aprilie 2021 privind aprobarea Ordonan ei de urgen  a Guvernului
nr. 13/2019 pentru completarea Legii nr. 176/2018 privind internshipul;

Legea nr. 81 din 12 aprilie 2021privind aprobarea Ordonan ei de urgen  a Guvernului
nr. 60/2017 pentru modificarea i completarea Legii nr. 448/2006 privind protec ia i
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Ordinul Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici nr.279 din 2 aprilie 2021 pentru
aprobarea Instruc iunilor privind publicarea anun ului de concurs pe site-ul Agen iei
Na ionale a Func ionarilor Publici;

Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 29 din 15 aprilie 2021

pentru completarea Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 3/2021 privind unele m suri
pentru recrutarea i plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva
COVID-19 i stabilirea unor m suri în domeniul s ii;

Ordinul  Ministerului Finan elor nr. 494 din 12 aprilie 2021 privind transmiterea situa iilor
financiare trimestriale centralizate întocmite de institu iile publice i pentru
modificarea i completarea unor ordine ale ministrului finan elor publice  în domeniul
contabilit ii institu iilor publice;

Ordinul   comun al Ministerului  Finan elor i al  Ministerului Muncii i Protec iei Sociale
nr. 449/257/2021 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acord  sub
form   de tichete de cre  pentru semestrul I al anului 2021;

Ordinul   comun al Ministerului  Finan elor i al  Ministerului Muncii i Protec iei Sociale
nr. 450/258/2021 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de mas
pentru semestrul I al anului 2021.

12.05.2021 Inspector ef,
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