INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM
Nr. 14362/IS/15.10.2019
INFORMA II DE PRES

În perioada 01 - 30.09.2019, 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 2019, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999, republicat , Legii
nr.319/2006, modificat i completat i ale Legii nr.53/2003, modificat i completat .
A. ACTIVITATEA DESF

URAT ÎN LUNA SEPTEMBRIE:

În aceast perioad , s-au efectuat un num r de 222 controale, ocazie cu care s-au constatat
244 de 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 181
de sanc iuni contraven ionale, din care 9 amenzi în cuantum de 201.500 lei i 172 de
avertismente contraven ionale.
A1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL S

II I SECURIT

II ÎN MUNC

În luna septembrie, 5 inspectori de munc din cadrul compartimentului SSM au realizat 119
vizite de control i evaluare la unit i economice i au aplicat în total 164 de sanc iuni
contraven ionale, din care 4 amenzi în cuantum de 21.500 lei i 160 de avertismente
contraven ionale.
În luna septembrie, inspectorii de munc din cadrul ITM Neam au participat la o edin a
Comitetului de S
tate i Securitate în Munc organizat la un angajator din jude ul
Neam . În cadrul discu iilor, 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.
Analiza situa iei evenimentelor de munc :
La Inspectoratul Teritorial de Munc Neam au fost comunicate 22 de evenimente de
munc . Cauzele evenimentelor comunicate au fost: c dere de la acela i nivel, utilizarea
necorespunz toare a echipamentelor de munc , agresarea unor lucr tori afla i în
îndeplinirea atribu iilor de serviciu, accident de traseu i circula ie. Dintre evenimentele
comunicate, 3 au fost mortale. Decesul victimelor nu a survenit din cauze violente.Toate
evenimentele comunicate sunt în curs de cercetare.
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A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELA IILOR DE MUNC
În luna septembrie, 7 inspectori de munc din cadrul compartimentului RM au controlat 103
agen i economici i au aplicat în total 17 sanc iuni contraven ionale, din care 5 amenzi în
cuantum de 180.000 lei i 12 avertismente scrise, pentru înc lc ri ale Legii nr. 53/2003 Codul muncii, modificat i completat .
La un num r de 5 angajatori, au fost depistate 9 persoane care prestau activitate
nedeclarat . Pentru nerespectarea prevederilor legale privind munca nedeclarat , au fost
aplicate 5 amenzi în cuantum de 180.000 lei. Au fost dispuse 5 m suri.
Pentru nerespectarea prevederilor H.G. nr. 905/2017, au fost dispuse 34 de m suri; nu au
fost aplicate sanc iuni contraven ionale.
În perioada de referin , angajatorii au încheiat i înregistrat la institu ia noastr 9
contracte colective de munc .
B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA SEPTEMBRIE :
I. Ac iunea na ional de informare i control în domeniul securit
munc în institu iile administra iei publice din jude ul Neam

ii

i s

ii în

În luna septembrie, a continuat ac iunea dispus de Inspec ia Muncii, care urm re te
verificarea modului în care sunt respectate cerin ele minime de securitate i s
tate în
munc în institu iile administra iei publice (consiliile locale, prim rii, alte autorit i i
institu ii publice).
Cu aceast ocazie, în perioada 04-12.09.2019, inspectorii de munc din cadrul
Inspectoratului Teritorial de Munc Neam au organizat 4 întâlniri de informare, cu
reprezentan i ai unit ilor din administra ia public local a jude ului Neam .
La aceste edin e au participat 78 de reprezentan i ai prim riilor i 19 reprezentan i ai
altor institu ii publice.
Dup etapa de informare, s-a desf urat etapa de control, fiind verificate toate prim riile
din jude . Inspectorii de munc au constatat 172 de neconformit i i au dispus tot atâtea
suri de remediere. Pentru abaterile constatate, unit ile verificate au fost sanc ionate
cu avertismente contraven ionale. Cele mai multe neconformit i se refer la: asigurarea
supravegherii medicale, instruirea lucr torilor, organizarea activit ii de prevenire i
protec ie, organizarea activit ii de prim ajutor, evaluarea riscurilor, verificarea
instala iilor electrice.
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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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II. Ac iunea na ional de control conform Planului de cooperare operativ
între Inspec ia Muncii i Inspectoratul General pentru Imigr ri

încheiat

În scopul îndeplinirii ac iunilor prev zute în Planul de cooperare operativ încheiat între
Inspec ia Muncii i Inspectoratul General pentru Imigr ri, în perioada 16 – 22 septembrie
2019, s-a derulat o campanie la nivel na ional pentru depistarea angaja ilor str ini ilegali i
combaterea muncii nedeclarate a str inilor.
În cadrul acestei ac iuni, au fost verifica i 8 angajatori. Nu au fost depista i str ini care
prestau munc nedeclarat i nu au fost aplicate sanc iuni contraven ionale.
III. Ac iunea nr. 7 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 2019, coordonat de c tre Comisia
European .
În luna septembrie 2019, au fost verificate 4 societ i i 34 de produse.
Nu s-au constatat neconformit i i nu au fost aplicate sanc iuni contraven ionale.
IV. Ac iunea nr. 11 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii - Campanie privind
verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind timpul de munc
i
timpul de odihn
Conform metodologiei de control, în perioada 16 - 25.09.2019, s-a derulat a doua etap din
Campania na ional în domeniul rela iilor de munc cât i în domeniul securit ii i
ii în munc la angajatorii care î i desf oar activitatea în domeniul: fabricarea
si comercializarea produselor textile, confec ii, piel rie i înc
minte (cod CAEN
13,14,15).
Din punct de vedere al rela iilor de munc i al securit ii si s
ii în munc , în cadrul
acestei etape, au fost verifica i 39 angajatori, cu un num r total de 1.307 lucr tori.
Cu aceast ocazie, a fost depistat 1 persoan care presta activitate nedeclarat . Pentru
nerespectarea prevederilor legale privind munca nedeclarat , a fost aplicat o amend în
cuantum de 20.000 lei.
Pentru înc lcarea legisla iei în domeniul securit ii i s
ii în munc , au fost sanc iona i
27 angajatori, cu 42 de sanc iuni contraven ionale, din care o amend în cuantum de 4.000
lei si 41 avertismente.
Pentru înc lcarea legisla iei în domeniul securit ii i s
ii în munc , au fost dispuse 46
de m suri de remediere a neconformit ilor constatate.
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V. Ac iunea nr. 16 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – Ac iune de informare i
control pentru verificarea modului în care sunt respectate cerin ele minime de
securitate i s
tate în munc , în cazurile în care activit ile economice desf urate
necesit utilizarea substan elor chimice periculoase în procesele tehnologice
Ac iunea se deruleaz în semestrul II din anul 2019 i se desf oar în toate jude ele la
angajatorii care desf oar activit i clasificate conform CAEN în Sec iunea C – Industria
prelucr toare i care utilizeaz substan e periculoase în procesele tehnologice, mai pu in
diviziunile CAEN 19 Fabricarea produselor de cocserie i a produselor ob inute din
prelucrarea eiului i 20 - Fabricarea substan elor i a produselor chimice.
În perioada 08.07.-13.08.2019, s-a derulat etapa de control a „Ac iunii de informare i
control pentru verificarea modului în care sunt respectate cerin ele minime de securitate i
tate în munc , în cazurile în care activit ile economice desf urate necesit utilizarea
substan elor chimice periculoase în procesele tehnologice”.
În luna septembrie, s-au centralizat rezultatele ac iunilor de control în cadrul unui raport
final care s-a transmis Inspec iei Muncii la data de 20 septembrie 2019.
În cadrul acestei ac iuni, au fost verifica i 6 angajatori cu un num r total de 83 de salaria i.
Pentru nerespectarea cerin elor minime de securitate i s
tate în munc , în cazurile în
care activit ile economice desf urate necesit utilizarea substan elor chimice periculoase
în procesele tehnologice, au fost dispuse 9 m suri de remediere a deficien elor i s-au
aplicat 9 avertismente contraven ionale.
VI. edin a de lucru I.T.M. Neam - Consiliul Consultativ Tripartit
În data de 17.09.2019, 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 GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 634 din 27 august 2019 pentru
modificarea Hot rârii Guvernului nr. 34/2019 privind stabilirea contingentului de lucr tori
nou-admi i pe pia a for ei de munc în anul 2019;
ORDINUL PRE EDINTELUI ANFP nr.1.886 din 13 august 2019 privind aprobarea
listei documentelor necesare pentru ob inerea avizului Agen iei Na ionale a Func ionarilor
Publici, precum i a modalit ii de transmitere a acestora de c tre autorit ile
i
institu iile publice;
ORDINUL MINISTRULUI FINAN ELOR PUBLICE nr.2.876 din 2 septembrie 2019
pentru modificarea i completarea Normelor metodologice privind organizarea i
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conducerea contabilit ii institu iilor publice,planul de conturi pentru institu iile de
aplicare a acestuia;
ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTRNE nr.1.311 din 13 august 2019,privind
publicarea textului anexei I la Conven ia asupra efectelor transfrontaliere ale accidentelor
industriale (Helsinki, 17 martie 1992), adoptate prin Decizia 2014/2 în cadrul celei de-a 8-a
Conferin e a p ilor la Conven ie (Geneva,3-5 decembrie 2014);
HOTÃRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 645 din 27 august 2019 pentru
modificarea Hot rârii Guvernului nr.537/2001 pentru înfiin area Centrului de preg tire i
Perfec ionare al Inspec iei Muncii, precum i pentru modificarea Hot rârii Guvernului
nr.488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare a Inspec iei
Muncii;
În data de 26 septembrie 2019, inspectorul ef a participat la reuniunea Comisiei de Dialog
Social organizat în sala “Mihail Sadoveanu” a Palatului Administrativ, ocazie cu care a
prezentat un material informativ cu tema: „AVE - program educa ional privind prevenirea
în mediul lucrativ i consilierea profesional timpurie a elevilor din ciclul gimnazial”.
În data de 30 septembrie 2019, inspectorul ef al ITM Neam a participat la edin a Colegiului
Prefectural al jude ului Neam care s-a desf urat în sala “Ion Creang ” a Palatului
Administrativ.
C. ALTE NOUT I LEGISLATIVE ÎN LUNA SEPTEMBRIE
ORDINUL MINISTRULUI FINAN ELOR PUBLICE
nr. 2.892/1.253/2019 pentru
stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de mas pentru semestrul II al
anului 2019
,,Pentru semestrul II al anului 2019, începând cu luna octombrie, valoarea nominal a
unui tichet de mas , stabilit potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de
aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modific rile i
complet rile ulterioare, aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 1.045/2018, nu poate
dep i cuantumul de 15,18 lei.”

Inspector ef,
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