INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

INFORMA II DE PRES

În perioada 01-30.06.2019, activitatea Inspectoratului Teritorial de Munc Neam a avut ca
obiectiv principal realizarea ac iunilor din Programul de ac iuni al Inspec iei Muncii pentru
anul 2019, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr. 108/1999, republicat , Legii nr.
319/2006, modificat
i completat
i Legii nr. 53/2003-Codul muncii, modificat
i
completat .
A. ACTIVITATEA DESF

URAT ÎN LUNA IUNIE:

În aceast perioad , s-au efectuat 286 de controale, ocazie cu care s-au constatat 283 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 219
sanc iuni contraven ionale, din care 38 de amenzi în cuantum de 785.000 lei si 181 de
avertismente contraven ionale.
I. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL S

II I SECURIT

II ÎN MUNC ( SSM)

8 inspectori de munc din cadrul compartimentului SSM au realizat 137 vizite de control i
evaluare la unit i economice i au aplicat în total 146 de sanc iuni contraven ionale in
cuantum de 37.500 lei.
Analiza situa iei accidentelor de munc :
La Inspectoratul Teritorial de Munc Neam au fost comunicate 13 evenimente cu
incapacitate temporar de munc (c dere de la acela i nivel/de la mic în ime, utilizarea
necorespunz toare a echipamentelor de munc , accident de traseu i circula ie).
II. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELA IILOR DE MUNC ( RM)
9 inspectori de munc din cadrul compartimentului RM au controlat 149 de agen i
economici i au aplicat în total 28 de sanc iuni contraven ionale, în cuantum de 747.500 lei,
pentru înc lc ri ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, modificat i completat i Legii nr.
108/1999 pentru înfiin area i organizarea Inspec iei Muncii, H.G. nr. 905/2017 privind
registrul general de eviden a salaria ilor.
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La 19 angajatori, au fost depistate 37 persoane f
forme legale de angajare, motiv
pentru care au fost dispuse 19 m suri i s-au aplicat 19 amenzi în cuantum de 740.000 lei.
Cu prilejul controalelor întreprinse în cursul lunii iunie 2019, pentru nerespectarea
prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de eviden al salaria ilor au fost
dispuse 28 de m suri, în sensul respect rii dispozi iilor legale referitoare la înregistrarea
elementelor contractului individual de munc , prev zute la art. 3, alin. 2, lit. a - i din actul
normativ men ionat, cel târziu în ziua anterioar începerii activit ii. Au fost aplicate 5
sanctiuni contraventionale din care o amenda in valoare de 300 lei si 4 avertismente.
În perioada de referin angajatorii au încheiat i înregistrat la institu ia noastr un num r
de 14 contracte colective de munc i 4 acte adi ionale la acestea.
B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA IUNIE
I. edin a de lucru I.T.M. Neam - Consiliul Consultativ Tripartit
În data de 18.06.2019, ora 1100, la sediul Inspectoratului Teritorial de Munc Neam s-a
întrunit Consiliul Consultativ Tripartit constituit la nivelul inspectoratului. 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:
O.U.G. nr. 31/2019 privind acordarea unor facilit i fiscale i pentru modificarea i
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonan ei
de urgen
a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor m suri bugetare i
pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului pl tit
din fonduri publice;
II. În perioada 03 - 28.06.2019, s-a desf urat CAMPANIA NATIONALA pentru desfasurarea
actiunilor de control in domeniul relatiilor de munca si in domeniul sanatatii si securitatii in
munca, la angajatorii care isi desfasoara activitatea in domeniul constructiilor, ocazie cu
care s-au constat urmatoarele:
In domeniul relatiilor de munca:
Au fost verificati un numar de 88 de angajatori. Cu ocazia controalelor au fost constatate
46 de deficiente, au fost dispuse 46 de masuri si au fost aplicate un numar de 55 de
sanctiuni contraventionale in cuantum de 662.700 lei.
La 15 angajatori au fost depistate 33 de persoane care desfasurau munca nedeclarata.
Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca nedeclarata fiind in cuantum de 660.000 lei.
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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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In actiunile de control au fost constatate, urmatoarele deficiente:
Neincheierea contractelor individuale de munca in forma scrisa;
Netransmiterea elementelor prevazute in H.G nr. 905/2017 privind registrul general
de evidenta al salariatilor in format electronic, cel tarziu in ziua lucratoare
anterioara inceperii activitatii de catre salariat;
Completarea registrului general de evidenta al salariatilor in format electronic cu
date eronate;
Lipsa dovezii privind comunicarea atributiilor prevazute in fisa postului catre
salariatii indreptatiti si a dovezii referitoare la informarea salariatilor cu privire la
criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatilor;
Necompletarea dosarului de personal al salariatilor cu documentele prevazute de
H.G nr. 905/2017modificata si completata;
Nerespectarea obliga iei de a ine eviden a orelor de munc
salaria i;

prestate de c tre

Nerespectarea prevederilor privind repausul saptamanal;
Neplata sau plata cu intarziere a drepturilor salariale.
In domeniul securitatii si sanatatii in munca:
Au fost controlati un numar de 88 de angajatori. S-au constatat un numar de 128
deficiente pentru care s-au dispus 128 masuri de remediere. Au fost sanctionati un numar
de 92 de angajatori, carora li s-au aplicat 128 sanctiuni contraventionale in valoare de
19.500 lei .
In actiunile de control au fost constatate, urmatoarele deficiente:
Neacordarea de catre angajatori a echipamentului individual de protectie;
Neasigurararea masurilor de prim ajutor in caz de accident;
Lipsa efectuarii examenelor medicale la angajare si periodic;
Utilizarea necorespunzatoare a scarilor pe santiere in ceea ce priveste stabilitatea si
prinderea sigura a lucratorilor in timpul accesului pe scara;
Utilizarea de echipamente de munca necorespunzatoare, care nu sunt prevazute cu
sisteme de protectie colectiva, cum sunt balustradele solide (suficient de inalte si
avand cel putin o bordura, o mana curenta si protectie intermediara), platforme sau
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plase de prindere, suficient de solide pentru a impiedica/opri caderile de la inaltime
si care sa nu fie intrerupte decat in punctele de acces ale unei schele sau ale unei
scari;
Lipsa marcajelor si a intretinerii cailor de acces la locurile de munca.
III. Campanie nationala de control în domeniul relatiilor de munca si al s
ii i
securit ii în munc la angajatorii care î i desf oar activitatea în urm toarele domenii
de activitate: fabricarea produselor textile, confec ii, piel rie i înc
minte, ce se
desfasoara in perioada 08.07.2019 - 12.07.2019 i 16.09.2019 – 20.09.2019
OBIECTIVELE CAMPANIEI

Identificarea angajatorilor care desfasoara activitate in domeniul fabricarii
produselor textile, confectii, pielarie si incaltaminte, care nu respecta dispozitiile
legale aplicabile si luarea masurilor care se impun pentru determinarea acestora sa
respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca;
Cre terea gradului de con tientizare a angajatorilor i a lucr torilor în ceea ce
prive te necesitatea respect rii prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca
cat si in domeniul securitatii si sanatate în munc în societ ile comerciale care au
ca obiect de activitate fabricarea produselor textile, confec ii,
piel rie i
înc
minte;
Diminuarea consecintelor sociale si economice negative care deriva din
nerespectarea de catre angajatorii care desfasoara activitate in domeniul fabricarea
produselor textile, confectii, pielarie si incaltaminte, a prevederilor legale din
domeniul relatiilor de munca in general si a legislatiei privind timpul de
munca/odihna in special;
Eliminarea neconformitatilor constatate în domeniul relatiilor de munca si al
securit ii i s
ii în munc în activit ile specifice din societ ile comerciale
care au ca obiect de activitate fabricarea produselor textile, confec ii, piel rie i
înc
minte, prin dispunerea de masuri obligatorii de intrare in legalitate si
aplicarea de sanctiuni contraventionale corespunzatoare;
In domeniul relatiilor de munca:
Au fost verificati un numar de 49 de angajatori. Cu ocazia controalelor au fost constatate
50 de deficiente si au fost dispuse 50 de masuri in vederea remedierii acestora. Au fost
sanctionati 4 angajatori, fiind aplicate un numar de 4 sanctiuni contraventionale, din care 1
amenda in cuantum de 20.000 lei si 3 avertismente.
La 1 angajator a fost depistata 1 persoana care desfasura munca nedeclarata. Cuantumul
amenzilor aplicate pentru munca nedeclarata fiind in cuantum de 20.000 lei.
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In actiunile de control au fost constatate, urmatoarele deficiente:
Neincheierea contractelor individuale de munca in forma scrisa;
Netransmiterea elementelor prevazute in H.G nr. 905/2017 privind registrul general
de evidenta al salariatilor in format electronic, cel tarziu in ziua lucratoare
anterioara inceperii activitatii de catre salariat;
Completarea registrului general de evidenta al salariatilor in format electronic cu
date eronate;
Necompletarea dosarului de personal al salariatilor cu documentele prevazute de din
H.G nr. 905/2017modificata si completata;
Nerespectarea obliga iei de a ine eviden a zilnica a orelor de munc prestate de
tre salaria i;
Nerespectarea prevederilor privind repausul saptamanal;
Neplata sau plata cu intarziere a drepturilor salariale.
In domeniul securitatii si sanatatii in munca:
Au fost controlati un numar de 49 de angajatori. S-au constatat un numar de 66 de
deficiente pentru care s-au dispus 66 de masuri de remediere. Au fost sanctionati un
numar de 66 de angajatori, carora li s-au aplicat 66 de sanctiuni contraventionale, din care
1 amenda in cuantum de 4.000 lei si 65 de avertismente.
In actiunile de control au fost constatate, urmatoarele deficiente:
Neacordarea de catre angajatori a echipamentului individual de protectie;
Lipsa verificarii continuitatii instalatiei de legare la pamant la termenul scadent;
Lipsa mijloacelor de protectie electroizolante (covor electroizolant la presele de
calcat);
Lipsa unor aparatori de protectie la echipamentele de munca (sistemul de transmisie
la masina de cusut/surfilat);
Neasigurararea masurilor de prim ajutor in caz de accident;
Lipsa efectuarii examenelor medicale la angajare si periodic;
Lipsa semnalizarii de securitatea si sanatate in munca pentru toate locurile de
munca.
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IV. NOUTATI LEGISLATIVE
ORDONAN
DE URGEN
nr. 43 din 12 iunie 2019, pentru modificarea i
completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor m suri în domeniul
investi iilor: Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor
suri în domeniul investi iilor publice i a unor m suri fiscal-bugetare, modificarea
i completarea unor acte normative i prorogarea unor termene, se modific i se
completeaz dup cum urmeaz :
ART. 71 (1) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, pân la sfâr itul
anului 2019, pentru domeniul construc iilor, salariul de baz minim brut pe ar
garantat în plat se stabile te în bani, f
a include indemniza iile, sporurile i alte
adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de
167,333 ore pe lun , reprezentând în medie 17,928 lei/or .
(2) În perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2028, pentru domeniul construc iilor,
salariul de baz minim brut pe ar garantat în plat va fi de minimum 3.000 lei lunar,
a include indemniza iile, sporurile i alte adaosuri, pentru un program normal de
lucru în medie de 167,333 ore pe lun .
HOT RÂREA nr.423 din 20 iunie 2019 pentru modificarea i completarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul
de munc , aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 855/2013 ;
ORDONAN
DE URGEN
nr. 56 din 3 iulie 2019 pentru completarea Legii nr.
52/2011 privind exercitarea unor activit i cu caracter ocazional desf urate de
zilieri.
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