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INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

INFORMA II DE PRES

În perioada 01-31.05.2021, 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   MAI:

În luna mai 2021, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam , au fost realizate
un num r de 213 ac iuni de control, din care 116 în domeniul rela iilor de munc i 97 în
domeniul securit ii i s ii în munc . Urmare finaliz rii acestor ac iuni, au fost
constatate un num r de 210 neconformit i /deficien e i au fost dispuse 217 m suri
pentru remedierea acestora.

Un num r de 87 angajatori au fost sanc iona i cu 144 de  sanc iuni contraven ionale, din
care 130 avertismente contraven ionale i 14 amenzi in valoare de 280.500 lei.

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

În luna mai, inspectorii de munc  din cadrul compartimentului SSM au realizat 97 de
vizite de control i evaluare la angajatori, au constatat un num r de 104 abateri de la
prevederile legale i au dispus 111 m suri pentru remedierea deficien elor constatate.

Un num r de 59 angajatori au fost sanc iona i cu 104  sanc iuni contraven ionale, din
care 100  avertismente contraven ionale i 4 amenzi în cuantum de 31.500 lei.

Analiza situa iei evenimentelor de munc :

La Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam  au fost comunicate 10 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.
Dintre evenimentele comunicate, unul a fost mortal. Toate  evenimentele  comunicate
sunt în curs de cercetare.

A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELA IILOR DE MUNC

În luna mai, inspectorii de munc  din cadrul compartimentului RM au efectuat un num r
de 116 controale, au dispus 106 m suri pentru remedierea deficien elor constatate i au
aplicat în total 40 de sanc iuni contraven ionale, din care 10 amenzi în cuantum de
249.000 lei i 30 avertismente contraven ionale.

La 5 angajatori, inspectorii de munc  au identificat 13 persoane care prestau munc
nedeclarat , din care  8 persoane prestau munc  f  a avea încheiat contract individual
de munc  în form  scris i 5 persoane prestau munc  în perioada în care contractul
individual de munc  era suspendat. Domeniile de activitate în care se presta munc
nedeclarat  sunt construc ii i cre terea animalelor.

În perioada de referin , angajatorii au încheiat i înregistrat la institu ia noastr  15
contracte colective de munc i un act adi ional la contractul  colectiv de munc .
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B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA  MAI :

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 mai 2021, inspectorii de munc  au verificat 11 centre
reziden iale de îngrijire i asisten  a persoanelor vârstnice. Au fost dispuse 2 m suri i
nu au fost aplicate sanc iuni contraven ionale.

În luna mai 2021, inspectorii de munc  au verificat un num r de 91 agen i economici, cu
un num r total de 361 salaria i. Pentru înc lcarea legisla iei în domeniul securit ii i

ii în munc , au fost sanctiona i contraven ional 12 angajatori cu 12 avertismente
contraven ionale i au fost dispuse 12 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 mai au fost verificate 6 societ i i un num r de 27 produse. Nu au fost dispuse
suri de remediere i nu au fost aplicate sanc iuni contraven ionale.

III. Ac iunea nr. 11 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – Ac iune de verificare a
modului în care angajatorii au îndeplinit m surile pentru normalizarea condi iilor de
munc  la locurile de munc  încadrate  în condi ii deosebite

Ac iunea se desf oar  pe durata trimestrelor II i III 2021, în jude ele în care exist
unit i  ce de in locuri de munc   încadrate în condi ii deosebite.La nivelul jude ului
Neam , exist  o  singur  unitate  care de ine aviz de încadrare a locurilor de  munc   în
condi ii deosebite, eliberat de Inspec ia Muncii.

Conform metodologiei ac iunii, în aceast  etap , s-a controlat modul de respectare de
tre angajator, a legisla iei în domeniul securit ii i s ii în munc , la locurile de
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munc  încadrate în condi ii deosebite i modul de îndeplinire a m surilor dispuse în
controalele anterioare.De asemenea, a fost verificat i modul în care angajatorul, a
adus i duce la îndeplinire m surile din planul de prevenire i protec ie întocmit în
scopul acord rii prelungirii avizului de încadrare în condi ii deosebite.

IV. 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 m 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 mai au fost verifica i 7
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 m suri de
remediere a neconformit ilor.

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

În data de 17 mai 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 25 mai 2021, inspectorul ef al ITM Neam  a participat la edin a Colegiului
Prefectural al jude ului Neam  pentru luna mai 2021, care s-a desf urat în sala Calistrat
Hoga  a Palatului Administrativ.

C.NOUT I LEGISLATIVE ÎN LUNA MAI

Ordonan a de Urgen  a  Guvernului nr. 33 din 28 aprilie 2021 pentru modificarea
i completarea Legii nr. 156/2000 privind protec ia cet enilor români care

lucreaz  în str in tate ;

Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 34 din 28 aprilie 2021 pentru modificarea
i completarea Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 3/2021 privind unele

suri pentru recrutarea i plata personalului implicat în procesul de vaccinare
împotriva COVID-19 i stabilirea unor m suri în domeniul s ii;

Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 36 din 5 mai 2021 privind utilizarea
semn turii electronice avansate sau semn turii electronice calificate,  înso ite
de marca temporal  electronic  sau marca temporal  electronic  calificat   i
sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul rela iilor de munc ,  i
pentru modificarea i completarea unor acte normative;

Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 37 din 5 mai 2021 pentru modificarea i
completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii;
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Hot rârea Guvernului nr. 510 din 5 mai 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;

Legea nr. 128 din 6 mai 2021 pentru aprobarea Ordonan ei de urgen  a
Guvernului nr. 209/2020 privind modificarea art. IV alin. (6) din Ordonan a de
urgen  a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea i completarea Legii
nr. 136/2020 privind instituirea unor m suri în domeniul s ii publice în
situa ii de risc epidemiologic i biologic, a Ordonan ei de urgen  a Guvernului
nr. 158/2005 privind concediile i indemniza iile de asigur ri sociale de s tate,
precum i pentru stabilirea unor m suri cu privire la acordarea concediilor
medicale i pentru reglementarea unor m suri în domeniul s ii cauzate de
evolu ia r spândirii infec iilor determinate de virusul SARS-CoV-2;

Ordinul Ministerului Dezvolt rii, Lucr rilor Publice i Administra iei  nr. 604 din
27 aprilie 2021 pentru aprobarea Metodologiei privind selec ia participan ilor la
programele de formare profesional   organizate de Institutul Na ional de
Administra ie;

Hot rârea Guvernului nr. 531 din 10 mai 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. 133 din 13 mai 2021 pentru modificarea i completarea Ordonan ei
Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul
financiar preventiv;

Legea nr. 138 din 13 mai 2021 pentru completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003
- Codul muncii;

Ordinul  comun al ministrului s ii i al ministrului afacerilor interne
nr. 700/68/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului s ii i al
ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativit ii
purt rii m tii de protec ie, a triajului epidemiologic i dezinfectarea obligatorie
a mâinilor pentru prevenirea contamin rii cu virusul SARS-CoV-2  pe durata st rii
de alert ;

Hot rârea Guvernului nr. 550 din 14 mai 2021 pentru modificarea i completarea
anexelor nr. 2 i 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 m surilor care se aplic  pe durata acesteia pentru prevenirea i

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Ordinul  comun al ministrului s ii i al ministrului afacerilor interne
nr. 699/67/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului s ii i al
ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativit ii
purt rii m tii de protec ie, a triajului epidemiologic  i dezinfectarea
obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contamin rii cu virusul SARS-CoV-2  pe
durata st rii de alert ;
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Hot rârea Guvernului nr. 536 din 13 mai 2021 pentru modificarea i completarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonan ei de urgen  a
Guvernului nr. 111/2010 privind concediul i indemniza ia lunar  pentru
cre terea copiilor, aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 52/2011;

Ordinul comun al ministrului tineretului i sportului i ministrului s ii
nr. 310/708/2021 pentru aprobarea regulamentelor privind condi iile necesar a fi
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,
desf ur rii activit ilor de preg tire fizic  în s li de fitness i aerobic, respectiv
accesul spectatorilor la evenimentele sportive;

Ordinul ministrului transporturilor i infrastructurii nr.369 din 13 mai 2021 pentru
modificarea i completarea Normelor metodologice privind activitatea de control
al respect rii perioadelor de conducere, pauzelor i perioadelor de odihn  ale
conduc torilor auto i al utiliz rii aparatelor de înregistrare a activit ii
acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007;

Hot rârea Guvernului nr. 580 din 27 mai 2021 pentru modificarea i completarea
anexelor nr. 2 i 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 m surilor care se aplic  pe durata acesteia pentru prevenirea i

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

16.06.2021 Inspector ef
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