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INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

INFORMA II DE PRES

În perioada 01-31.08.2021, 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   AUGUST:

În luna august 2021, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam , au fost
realizate un num r de 168 ac iuni de control, din care 86 în domeniul rela iilor de munc
i 82 în domeniul securit ii i s ii în munc . Urmare finaliz rii acestor ac iuni, au

fost dispuse 150 de m suri pentru remedierea neconformit ilor constatate.

Un num r de 74 angajatori au fost sanc iona i cu 104 sanc iuni contraven ionale, din
care 87 avertismente contraven ionale i 17 amenzi în cuantum  de 164.000 lei.

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

În luna august 2021, inspectorii de munc  din cadrul compartimentului SSM au realizat 82
vizite de control i evaluare la angajatori i au dispus 93 de  m suri pentru remedierea
deficien elor constatate.

Un num r de 53 angajatori au fost sanc iona i cu 79 sanc iuni contraven ionale, din care
70 avertismente contraven ionale i 9 amenzi în valoare de 34.000 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 i accidentele de circula ie.

A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELA IILOR DE MUNC

În luna august, inspectorii de munc  din cadrul compartimentului RM au efectuat un
num r de 86 controale, au dispus 57 m suri pentru remedierea deficien elor constatate
i au aplicat în total 25 de sanc iuni contraven ionale, din care 8 amenzi în cuantum de

130.000 lei i 17 avertismente contraven ionale.

La 4 angajatori, inspectorii de munc  au identificat 6 persoane care prestau munc
nedeclarat , din care 5 persoane prestau munc  f  a avea încheiat contract individual
de munc  în form  scris , iar o persoan  nu avea contractul individual de munc
transmis în registrul general de eviden  a salaria ilor. Domeniile de activitate în care se
presta munc  nedeclarat  sunt:cre terea animalelor, bar i construc ii.

În luna august, angajatorii au încheiat i înregistrat la institu ia noastr  8 contracte
colective de munc .
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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
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B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA  AUGUST :

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 august 2021, inspectorii de munc  au verificat un num r
de 78 agen i economici, cu un num r total de 362 salaria i.

Pentru înc lcarea legisla iei în domeniul securit ii i s ii în munc , au fost dispuse
7 m suri de remediere a neconformit ilor constatate i au fost sanc iona i
contraven ional un num r de 7 angajatori cu o amend  în cuantum de 1.000 lei i 6
avertismente  contraven ionale.

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 august 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.

III. Ac iune de informare i preven ie privind preîntâmpinarea cazurilor de munc
nedeclarat

În perioada 25 august – 30 septembrie 2021, Inspec ia Muncii a dispus la nivel na ional, o
ac iune de informare i con tientizare a angajatorilor în ceea ce prive te necesitatea
respect rii prevederilor legale în domeniul rela iilor de munc , precum i pentru
preîntâmpinarea cazurilor de munc  nedeclarat , la angajatorii care  desf oar
activitate pe raza jude ului, în urm toarele domenii de activitate: construc ii, paz ,
depozite, service/sp torii.

În perioada 25 august – 01 septembrie 2021 au fost informa i prin e-mail un num r de
131 angajatori având domeniile de activitate sus-men ionate.
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IV. Campania  na ional   pentru  identificarea  cazurilor  de  munc  nedeclarat  la
angajatorii care î i desf oar  activitatea în domeniul fabric rii produselor de
brut rie i a pastelor f inoase

În perioada 30.08–02.09.2021, s-a desf urat Campania na ional   pentru identificarea
cazurilor de munc  nedeclarat  la angajatorii care î i desf oar  activitatea în domeniul
fabric rii produselor de brut rie i a pastelor f inoase.

Obiectivele campaniei au fost: identificarea i combaterea muncii nedeclarate i
subdeclarate 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
fabric rii produselor de brut rie i a pastelor f inoase;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 ;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 .

Au fost verifica i 32 de angajatori. Pentru deficien ele constatate  cu ocazia controalelor
au fost dispuse m suri de remediere i au fost aplicate un num r de 2 sanc iuni
contraven ionale, din care o amend  în cuantum de 1500 lei i un avertisment
contraven ional.

Deficien ele constatate în ac iunile de control au fost urm toarele:

nu se respect  obliga ia  de a ine eviden a orelor lucrate de salaria i;

nu  se respect  prevederile legale privind munca de noapte;

nu se respect  obliga ia  de a completa dosarul de personal al salariatului cu toate
documentele necesare;

nu se respect  prevederile legale cu privire la contractul individual de munc  cu timp
par ial;

nu se face dovada pl ii drepturilor salariale.

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

În data de 17 august 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 , fiind transmise
prin e-mail, membrilor desemna i ai organiza iilor sindicale i patronale.
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VI.Participarea activ  în comisiile de dialog social

În data de 25 august 2021, inspectorul ef a participat la edin a Colegiului Prefectural al
jude ului Neam  pentru luna august 2021, care s-a desf urat în sala Calistrat Hoga , a
Palatului Administrativ.

C.NOUT I LEGISLATIVE ÎN LUNA AUGUST  :

Ordinul comun al ministrului s ii i pre edintelui Casei Na ionale de
Asigur ri de S tate nr. 1.398/729/2021 pentru modificarea i completarea
Normelor de aplicare a prevederilor Ordonan ei de urgen  a Guvernului
nr. 158/2005 privind concediile i indemniza iile de asigur ri sociale de

tate, aprobate prin Ordinul ministrului s ii i al pre edintelui Casei
Na ionale de Asigur ri de S tate nr. 15/2018/1.311/2017;

Ordinul Pre edintelui Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici nr. 581 din 14
iulie 2021 pentru aprobarea formatului standard de raportare, a termenelor de
raportare i a instruc iunilor privind modalitatea de transmitere a datelor privind
procedura administrativ-disciplinar  aplicabil  func ionarilor publici;

Ordinul comun al ministrului s ii, al ministrului educa iei i cercet rii i al
ministrului muncii i protec iei sociale 929 din 15 iunie 2021 pentru modificarea
anexei la Ordinul ministrului s ii, al ministrului educa iei i cercet rii i al
ministrului muncii i protec iei sociale nr. 1.076/4.518/3.936/2020 privind
stabilirea m surilor necesare în vederea redeschiderii cre elor, gr dini elor,
afterschool-urilor pentru prevenirea îmboln virilor cu SARS-CoV-2;

Hot rârea Guvernului nr. 826 din 5 august 2021 privind prelungirea st rii de
alert  pe teritoriul României începând cu data de 11 august 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. 836 din 11 august 2021 pentru modificarea Hot rârii
Guvernului nr. 1.133/2020 privind stabilirea contingentului de lucr tori str ini
nou-admi i pe pia a for ei de munc  în anul 2021;

Ordinul Pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal  nr. 1.254 din 9
august 2021 pentru aprobarea modelului, con inutului i instruc iunilor de
completare ale formularului (085) "Op iune privind aplicarea/încetarea aplic rii
prevederilor art. 275 alin. (2) i art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal";

Ordinul ministrului educa iei nr. 4.638 din 17 august 2021 privind stabilirea unor
drepturi salariale specifice personalului didactic de predare din înv mânt,
prev zute în Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului pl tit din
fonduri publice ;

Ordonan a Guvernului nr. 3 din 25 august 2021 pentru modificarea i
completarea unor acte normative în domeniul achizi iilor publice;
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Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 94 din 30 august 2021 pentru modificarea
Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

Ordinul pre edintelui Agen iei Na ionale pentru Ocuparea For ei de Munc
nr. 349 din 30 august 2021 privind modificarea i completarea Procedurii de
acordare a sumelor prev zute de art. I alin. (1) din Ordonan a de urgen  a
Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor m suri  de protec ie social  dup
1 ianuarie 2021 în contextul r spândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum i
pentru modificarea unor acte normative,  aprobat  prin Ordinul pre edintelui
Agen iei Na ionale pentru Ocuparea For ei de Munc  nr. 2/2021.

15.09.2021            Inspector ef,
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