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INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

INFORMA II DE PRES

În perioada 01-30.06.2021, 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   IUNIE :

În luna iunie 2021, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam , au fost realizate
un num r de 246 ac iuni de control, din care 128 în domeniul rela iilor de munc i 118
în domeniul securit ii i s ii în munc . Urmare finaliz rii acestor ac iuni, au fost
constatate un num r de 189 neconformit i i au fost dispuse 192 m suri pentru
remedierea acestora.

Un num r de 104 angajatori au fost sanc iona i cu 156 de sanc iuni contraven ionale, din
care 138 avertismente contraven ionale i 18 amenzi în cuantum  de 291.100 lei.

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

În luna iunie 2021, inspectorii de munc  din cadrul compartimentului SSM au realizat 118
vizite de control i evaluare la angajatori, au constatat un num r de 116 abateri de la
prevederile legale i au dispus 119 m suri pentru remedierea deficien elor constatate.

Un num r de 77 angajatori au fost sanc iona i cu 116 sanc iuni contraven ionale, din
care 111  avertismente contraven ionale i 5 amenzi în cuantum de 20.500 lei.

În luna iunie 2021, inspectorii de munc  din cadrul ITM Neam  au participat  la 3 edin e
ale comitetelor de securitate i s tate în munc  constituite la nivelul angajatorilor.

Analiza situa iei evenimentelor de munc :

La Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam  au fost comunicate 19 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 dere de la acela i nivel i
accidentele de circula ie. Dintre evenimentele comunicate, dou  au fost mortale. Toate
evenimentele  comunicate sunt în curs de cercetare.

A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELA IILOR DE MUNC

În luna iunie, inspectorii de munc  din cadrul compartimentului RM au efectuat un
num r de 128 controale, au dispus 73 m suri pentru remedierea deficien elor constatate
i au aplicat în total 40 de sanc iuni contraven ionale, din care 13 amenzi în cuantum de

270.600 lei i 27 avertismente contraven ionale.

La 9 angajatori, inspectorii de munc  au identificat 14 persoane care prestau munc
nedeclarat , din care 11 persoane prestau munc  f  a avea încheiat contract
individual de munc  în form  scris  , o  persoan  nu avea contractul individual de munc
transmis în registrul general de eviden  a salaria ilor i 2 persoane prestau munc  în
afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de munc  cu timp
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par ial. Domeniile de activitate în care se presta munc  nedeclarat  sunt construc ii i
fabricarea mobilei.

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  IUNIE :

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 luna iunie 2021, inspectorii de munc  au verificat 2 centre reziden iale de îngrijire i
asisten  a persoanelor  vârstnice. A fost dispus  o m sur i nu au fost aplicate
sanc iuni contraven ionale.

În luna iunie 2021, inspectorii de munc  au verificat un num r de 112 agen i economici,
cu un num r total de 654 salaria i. Pentru înc lcarea legisla iei în domeniul securit ii i

ii în munc , au fost sanctiona i contraven ional un num r de 8 angajatori cu 8
avertismente contraven ionale i au fost dispuse 8 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 iunie au fost verificate 6 societ i i un num r de 24 produse. Nu au fost dispuse
suri de remediere i nu au fost aplicate sanc iuni contraven ionale.

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 3

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

III. Ac iunea nr. 2 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – Campanie na ional  de
verificare a modului de respectare a cerin elor minime de securitate i s tate în
munc  la lucr rile din domeniul construc iilor

Campania na ional  se desf oar  în perioada 15.02.2021 – 06.12.2021 i este structurat
în  patru etape. Conform metodologiei, în cadrul etapei de control, în perioada
aprilie-iunie 2021, au fost verifica i 66 de angajatori. A fost verificat modul de
implementare a m surilor dispuse pentru asigurarea securit ii i s ii lucr torilor,
în func ie de termenele dispuse cu ocazia controalelor. Pentru înc lcarea legisla iei în
domeniul securit ii i s ii în munc , au fost dispuse un num r de 54 m suri de
remediere a neconformit ilor constatate i au fost sanc iona i 41 de angajatori  cu  54
sanc iuni contraven ionale (3 amenzi în  cuantum  de 11.000 lei i 51 de avertismente
contraven ionale).

IV. Campania  na ional   pentru  identificarea  cazurilor  de  munc  nedeclarat  la
angajatorii care î i desf oar  activitatea în domeniul construc iilor

În perioada 09–16.06.2021, s-a desf urat Campania na ional   pentru identificarea
cazurilor de munc  nedeclarat i de verificare a respect rii normelor de securitate i

tate în munc  la angajatorii care î i desf oar  activitatea în domeniul
construc iilor.

Obiectivele campaniei au fost:

identificarea i combaterea muncii nedeclarate i luarea m surilor care se impun
pentru determinarea respect rii prevederilor legale de c tre angajatorii care î i
desf oar  activitatea în domeniul construc iilor;

identificarea angajatorilor care utilizeaz  nelegal munca copiilor i a tinerilor;

determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de munc  pentru
persoanele  depistate f  forme legale de angajare i de a le transmite în registrul
general de eviden  a salaria ilor în format  electronic i de a le transmite la
inspectoratul teritorial de munc  în a c rui raz  teritorial  angajatorul î i are sediul
social;

cre terea gradului de con tientizare a angajatorilor i a angaja ilor din domeniul
verificat în ceea ce prive te necesitatea respect rii prevederilor legale din domeniul
rela iilor de munc i s ii i securit ii în munc ;

diminuarea consecin elor sociale i economice negative care deriv  din nerespectarea
de c tre angajatorii care desf oar  activitate în  acest domeniu, a prevederilor legale
din domeniul rela iilor de munc i s ii i securit ii în munc .

Au fost verifica i 55 de angajatori. Pentru deficien ele constatate cu ocazia
controalelor au fost dispuse m suri de remediere i au fost aplicate un num r de 70
sanc iuni contraven ionale în cuantum de 224.300 lei .

La 7 angajatori, inspectorii de munc  au identificat 12 persoane care prestau munc
nedeclarat , din care  10 persoane prestau munc  f  a avea încheiat contract
individual de munc  în form  scris i 2 persoane care prestau munc  în afara
programului de lucru stabilit în contractul individual de munc  cu timp par ial.
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V. Ac iunea nr. 11 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – Campanie de verificare
a respect rii prevederilor legale de securitate si s tate in munc  la   locurile de
munc  încadrate in condi ii speciale

În perioada 21.06-30.06.2021, s-a derulat Campania de verificare a respect rii
prevederilor legale de securitate si s tate în munc  la locurile de munc  încadrate in
condi ii speciale. Ac iunile de control au avut ca obiective controlul modului de
respectare de c tre angajatori a legisla iei în domeniul securit ii i s ii în munc ,
la locurile de munc  care de in aviz de încadrare în condi ii speciale i verificarea
îndeplinirii m surilor dispuse în controalele anterioare. Au fost verifica i un num r de 2
angajatori cu un num r total de 344 lucr tori.

Pentru înc lcarea legisla iei în domeniul securit ii i s ii în munc  a fost
sanc ionat un angajator cu 2 avertismente contraven ionale i au fost dispuse 2 m suri
de remediere a neconformit ilor constatate, o m sur  cu caracter tehnic i o m sur
cu caracter organizatoric.

VI.Ac iunea nr. 16 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – Ac iune de
monitorizare privind riscurile existente la locurile de munc  din microîntreprinderi
(1 - 9 lucr tori)

Ac iunea are ca obiectiv monitorizarea respect rii prevederilor legale privind
prevenirea riscurilor profesionale  în microîntreprinderi, precum i cu privire la

surile de prevenire i protec ie aplicate. Ac iunea de monitorizare se desf oar  la
nivel na ional, pe parcursul anului 2021.În cadrul acestei ac iuni, în luna iunie au fost
verifica i 4 angajatori.

Pentru înc lcarea legisla iei în domeniul securit ii i s ii în munc , au fost
aplicate un num r de 7 avertismente contraven ionale i au fost dispuse un num r 7

suri de remediere a neconformit ilor.

VII.Verificarea respect rii prevederilor Ordonan ei de Urgen  nr. 99/2000 privind
surile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protec ia

persoanelor încadrate în munc

În zilele de 25 i 26 iunie 2021, zile în care conform datelor furnizate de INMH în
jude ul Neam , ITU a atins punctual valoarea de 80 unit i, inspectorii de munc  au
realizat un num r de 5 controale la agen i economici la care lucrau un num r de 495
salaria i.

Urmare ac iunilor de control s-a constatat o neconformitate privind aplicarea OUG
99/2000 i un angajator a fost sanc ionat cu avertisment contraven ional.

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

În data de 18 iunie 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.
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IX.Participarea activ  în comisiile de dialog social

În data de 22 iunie 2021, inspectorul ef adjunct rela ii de munc  al ITM Neam  a
participat în calitate de înlocuitor al inspectorului ef, la edin a Colegiului Prefectural
al jude ului Neam  pentru luna iunie 2021, care s-a desf urat în sala Calistrat Hoga  a
Palatului Administrativ.

C.NOUT I LEGISLATIVE ÎN LUNA IUNIE  :

Hot rârea Guvernului nr. 615 din 3 iunie 2021 pentru completarea anexei nr. 3 la
Hot rârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea st rii de alert  pe
teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum i stabilirea

surilor care se aplic  pe durata acesteia pentru prevenirea i combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19;

Legea nr. 155 din 4 iunie 2021 privind aprobarea Ordonan ei de urgen  a
Guvernului nr. 4/2021 pentru modificarea i completarea Ordonan ei de urgen
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 44 din 3 iunie 2021 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 r spândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum i pentru
stimularea cre terii ocup rii for ei de munc ;

Legea nr. 153 din 4 iunie 2021 privind aprobarea Ordonan ei de urgen  a
Guvernului nr. 63/2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din Ordonan a de
urgen  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Hot rârea Guvernului nr. 636 din 9 iunie 2021 privind prelungirea st rii de alert
pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021,  precum i stabilirea

surilor care se aplic  pe durata acesteia pentru prevenirea  i combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19;

Ordinul finan elor nr. 629 din 4 iunie 2021 pentru modificarea Ordinului
ministrului finan elor nr. 3.216/2020 privind instituirea unor m suri referitoare
la transmiterea de documente în format electronic c tre Ministerul Finan elor i
unit ile teritoriale ale Trezoreriei Statului;

Ordinul ministrului culturii i al ministrului s ii nr.3.107/851/2021 pentru
modificarea i completarea anexei la Ordinul ministrului culturii i al ministrului

ii nr.3.245/1.805/2020 privind m surile pentru prevenirea contamin rii
cu noul coronavirus SARS-CoV-2 i pentru asigurarea desf ur rii activit ilor  în
condi ii de siguran  sanitar  în domeniul culturii;

Ordinul ministrului muncii i protec iei sociale nr. 487 din 31 mai 2021 privind
efectuarea opera iunilor de evaluare a pensiilor  din sistemul public stabilite
pân  la data de 1 septembrie 2023;

Hot rârea Guvernului nr. 654 din 16 iunie 2021 pentru modificarea i
completarea Normelor metodologice privind deta area salaria ilor în cadrul
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prest rii de servicii transna ionale pe teritoriul României, aprobate prin
Hot rârea Guvernului nr. 337/2017;

Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 53 din 16 iunie 2021 pentru modificarea
Legii nr. 200/2006 privind constituirea i utilizarea Fondului de garantare pentru
plata crean elor salariale;

Legea nr. 166 din 22 iunie 2021 privind modificarea i completarea art. 7 din
Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor m suri de
sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a r spândirii coronavirusului
COVID-19, pe perioada st rii de urgen ;

Legea nr. 168 din 22 iunie 2021 privind aprobarea Ordonan ei de urgen  a
Guvernului nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice, precum i pentru adoptarea unor

suri în domeniul asigur rii unor persoane în sistemul public de pensii;

Ordinul ministrului muncii i protec iei sociale nr. 540 din 18 iunie 2021;

Hot rârea Guvernului nr.670 din 24 iunie 2021 pentru modificarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea i utilizarea
Fondului de garantare pentru plata crean elor salariale, aprobate prin Hot rârea
Guvernului nr. 1.850/2006;

Hot rârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 102 din 10 iunie 2021 privind
stabilirea localit ilor care fac parte  din circumscrip iile judec toriilor din
fiecare jude ;

Hot rârea Guvernului nr. 677 din 24 iunie 2021 privind modificarea Hot rârii
Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare i de plat  a
sumelor acordate în baza 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 r spândirea coronavirusului SARS-CoV-2,
precum i pentru stimularea cre terii ocup rii for ei de munc ;

Hot rârea Guvernului nr. 678 din 24 iunie 2021 pentru modificarea anexelor nr. 2
i 3 la Hot rârea Guvernului nr. 636/2021 privind prelungirea st rii de alert  pe

teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, precum i stabilirea
surilor care se aplic  pe durata acesteia pentru prevenirea i combaterea

efectelor pandemiei de COVID-19;

Hot rârea Guvernului nr. 660 din 16 iunie 2021 pentru desfiin area activit ii
"Revista Obiectiv" de pe lâng  Inspec ia Muncii i pentru modificarea Hot rârii
Guvernului nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare i
func ionare a Inspec iei Muncii;

Legea nr.173 din 28 iunie 2021 privind aprobarea Ordonan ei de urgen  a
Guvernului nr. 221/2020 pentru modificarea i completarea Ordonan ei
Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind
perioadele de conducere, pauzele i perioadele de odihn  ale conduc torilor
auto i utilizarea aparatelor de înregistrare a activit ii acestora;
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Legea nr. 180 din 28 iunie 2021 privind aprobarea Ordonan ei de urgen  a
Guvernului nr. 49/2020 pentru modificarea i completarea Ordonan ei de
urgen  a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile i indemniza iile de
asigur ri sociale de s tate, precum i pentru reglementarea unor m suri de
protec ie social ;

Hot rârea Guvernului nr. 668 din 16 iunie 2021 pentru completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999, aprobate
prin Hot rârea Guvernului nr. 244/2000.

14.07.2021            Inspector ef
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Comunicat de pres  -  11 iulie, Ziua Inspec iei Muncii

Despre Inspec ia Muncii, cu inspectorul general de stat Dantes Nicolae Bratu: De 22
de ani împreun  pentru munc  sigur i decent

De ce Inspec ia Muncii 2.2?

La 22 de ani de la înfiin area în forma actual , suntem în fa a celei mai mari provoc ri,
aceea a informatiz rii în toate componentele activit ii noastre. Suntem aten i la
tendin ele i schimb rile din domeniul muncii, la dinamica pie ei muncii i la noile
tehnologii care permit locuri de munc  mai flexibile, cu persoane care lucreaz  în afara
orelor de baz i a contractelor de munc  standard, astfel încât s  r spundem

tept rilor beneficiarilor no tri, angaja i i angajatori, i s  le punem la dispozi ie
facilit i în gestionarea rela iilor de munc , în pas cu tendin a actual  de digitalizare.
Cu toate c , de mai bine de 10 ani, Inspec ia Muncii gestioneaz  cu succes aplica ia
REGES/REVISAL, care a ajuns una dintre cele mai importante platforme opera ionale, un
obiectiv de strategie na ional , datorit  efortului continuu de a g si solu ii care s  vin
în sprijinul obiectivului nostru de a implementa tehnologia informa iei prin cele mai
sigure servicii i re ele de comunica ii, ne-am dorit mai mult i am lansat, anul trecut,
aplica ia pentru înregistrarea zilierilor, denumit  Inspectia Muncii, prima aplica ie
mobil  din administra ia public  central , care vine în sprijinul angajatorilor i
reprezint  singura modalitate legal  de înregistrare a activit ilor prestate de zilieri,
fiind atât în avantajul angajatorului, cât i al lucr torului, ambii beneficiind, astfel, de
protec ia legii. Anul acesta am definitivat proiectul REGES online, care este tot mai
aproape de a fi realizat, suntem optimi ti.

Ce înseamn  22 de ani de activitate a Inspec iei Muncii?

22 de ani de activitate a Inspec ia Muncii înseamn  peste 3.000.000 de controale i
milioane de sanc iuni contraven ionale aplicate, sute de mii de persoane identificate în
situa ii de munc  nedeclarat , peste 5.000.000 de m suri dispuse pentru remedierea
deficien elor constatate i cercetatarea a 115.799 de accidente de munc , inclusiv
accidente colective, mortale i soldate cu invaliditate.
Dar nu despre cifre doresc s  vorbesc, ci despre oameni. Ce ar fi o institu ie f
oamenii din ea? Ce rol social ar avea activitatea unei institu ii dac  nu ar r spunde
necesit ilor i a tept rilor oamenilor? De-a lungul timpului, ne-am str duit ca, prin
toate ac iunile noastre, de informare, de con tientizare sau de control preventiv, s  fim
activi i responsabili. Periodic, efectu m analize aplicate, urm rind îndeplinirea
obiectivelor stabilite pân  la materializarea acestora în rezultate concrete, m surate în
impactul i efectele asupra mediului de munc . Pân  în acest moment, cu resursele
avute la dispozi ie, putem afirma c , de 22 de ani, am reu it s  ne îndeplinim misiunea,

 fim la nivelul a tept rilor, adic  o institu ie puternic i de referin , cu un rol
important pe plan social.

Cel mai important rol al Inspec iei Muncii?
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Rolul social al Inspec iei Muncii, despre care doresc s  vorbesc i s  fac, astfel,
cunoscute ac iuni i preocup ri ale noastre menite s  contribuie la îmbun irea mediului
de munc  al oamenilor. Dincolo de ac iunile de control desf urate, Inspec ia Muncii
desf oar  proiecte cu caracter educa ional, având ca scop integrarea educa iei în
domeniul securit ii i s ii în munc  în unit i colare, pornind de la convingerea

, dac  elevii vor parcurge un proces de înv are timpurie despre securitate i s tate
în munc , aceste activit i vor deveni o parte integrant , fireasc , a modului în care
ace tia vor reac iona la contactul cu pericolele, iar aceast  atitudine îi va înso i pe tot
parcursul vie ii profesionale ulterioare.
De asemenea, implicarea constant  a Inspec iei Muncii în procesul de îmbun ire a
cadrului legislativ în domeniul de competen  la nivel na ional i la nivel european, în
calitate de membri în grupuri de lucru constituite cu scopul modific rii legisla iei
na ionale i a directivelor europene este o component  important  a activit ii noastre.

Este Inspec ia Muncii o institu ie european ?

Da, cu siguran  este, prin dimensiunea socio-european  pe care o au ac iunile noastre
proprii i activit ile în care suntem implica i al turi de institu iile omoloage din Europa.
În activitatea noastr  curent , organiz m campanii de control i de con tientizare pe
teme de interes identificate la nivel comunitar, utilizând, în acest scop, metode de
inspec ie i instrumente de formare a inspectorilor de munc  similare celor folosite de
organismele de inspec ie a muncii din statele membre ale UE, aliniindu-ne astfel
ini iativelor organismelor europene în domeniu. În vederea realiz rii priorit ilor
strategice la nivel european în domeniul de competen , a activit ilor Comitetului
Înal ilor Responsabili cu Inspec ia Muncii (en. SLIC) i ale Comisiei Europene, Inspec ia
Muncii particip  la grupurile de lucru ale CE i ale altor organisme europene.

Ca autoritate de control cum evalua i r spunsul angajatorilor la ac iunile Inspec iei
Muncii?

Respectarea legii reprezint  regula i nu excep ia, ceea ce este îmbucur tor. Am întâlnit
personal, în ac iunile de control la care am participat, angajatori pe care i-a  include în
categoria model de bune practici. Am constatat, cu mare satisfac ie profesional , c
mitul conform c ruia niciun angajator nu este perfect orice ar face i c  este imposibil

 nu fie sanc ionat de inspectorii de munc  s-a spulberat. Angajatorul perfect exist ! i
sunt mai mul i în aceast  situa ie, sunt convins c  mai exist i al i angajatori model
care i-au impresionat pe colegii mei.
Periodic, organiz m întâlniri cu angajatori reprezentativi din toate domeniile de
activitate, deoarece le consider benefice pentru ambele p i. Este important s  fim, în
permanen , în comunicare direct  cu angajatorii, s  le cunoa tem problemele i s  îi
sprijinim, întrucât cu to ii ne dorim o legisla ie clar , ancorat  în realitate i în
practicile de pe pia a muncii i o economie func ional . De asemenea, prin aceste
demersuri, ne dorim o dezvoltare a activit ii de prevenire pe care o consider m
esen ial  pentru diminuarea evenimentelor de securitate i s tate în munc i pentru
cazurile de neaplicare a legii i reiterez c  amenda nu reprezint  un scop în sine. Scopul
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nostru este s  avem angajatori responsabili, care s  respecte legisla ia muncii, i
angaja i informa i, care s  î i cunoasc  drepturile.

Cu ce efectiv de inspectori de munc  ac iona i?

La nivel na ional, ac ion m cu un num r de 1454 de inspectori de munc , specializa i în
domeniile rela ii de munc i securitate i s tate în munc , ace tia fiind, la rândul lor,
profila i pe diferite sectoare de activitate economic . Dac  raport m acest num r de
inspectori de munc  la num rul angajatorilor activi înregistra i în REGES/REVISAL, care
este de peste 650.000, i la num rul de contracte active înregistrate, respectiv
6.553.913 conform raport rii de s pt mâna aceasta, vom constata un volum de munc
considerabil i o responsabilitate mare ce revin fiec rui inspector de munc . Se
întâmpl , deseori, ca ace tia s  fie critica i, îns  nu ne a tept m s  fim l uda i de cei pe
care îi control m. Doresc s  subliniez faptul c  munc  lor nu este deloc comod  sau
lipsit  de riscuri, dimpotriv . Prin natura activit ii de control, indiferent de ziua din

pt mân , de ora din zi sau din noapte, inspectorii de munc  sunt nevoi i s  se
deplaseze în zone i medii de lucru mai pu in sigure, s  vin  în contact cu multe
persoane, s  se expun  unor factori care pot fi periculo i sau chiar nocivi i pentru ei.

Care considera i c  sunt cele mai importante prevederi ale statutului inspectorului de
munc ?

Statutul inspectorului de munc  în sine este foarte important, l-am ob inut în decembrie
2018, ca urmare a unor demersuri îndelung sus inute i îl consider o recunoa tere
meritat  a rolului inspectorului de munc  în societate. Dou  dintre prevederi mi se par a
fi cele mai importante, i anume faptul c  inspectorul de munc  are dreptul s  aib
acces liber, permanent i f  în tiin are prealabil , în sediul oric rui angajator i în
orice alt loc de munc  organizat de persoane fizice sau juridice, constituite conform
prevederilor legale i, de asemenea, faptul c  inspectorul de munc  beneficiaz  de
stabilitate în func ie i independen  fa  de orice schimbare guvernamental i orice
influen  neprev zut  din afar , de natur  s -i influen eze libertatea de execu ie,
apreciere i decizie i care îl poate îngr di sau împiedica în realizarea activit ii de
control.

Un mesaj pentru inspectorii de munc ?

Le mul umesc colegilor din Inspec ia Muncii i din inspectoratele teritoriale de munc
pentru tot efortul depus pe parcusul acestor ani, pentru seriozitatea i rigurozitatea cu
care î i îndeplinesc atribu iile. Le doresc tuturor mult succes în activit ile pe care le
desf oar , multe împliniri i satisfac ii profesionale! La mul i ani!

 mul umesc pentru aten ie i pentru interesul acordat activit ii Inspec iei Muncii i v
asigur c , prin toate observa iile, propunerile sau criticile dvs. dovedi i c  ne sunte i
al turi în misiunea noastr , stabilit  de Conven iile nr. 81 i 129 ale Organiza iei
Interna ionale a Muncii, i în dorin a noastr  de a fi mai responsabili, mai buni, mai
performan i pentru munc  sigur i decent !
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