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INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

INFORMA II DE PRES

În perioada 01-31.10.2021, 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 OCTOMBRIE:

În luna octombrie 2021, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam , au fost
realizate un num r de 173 ac iuni de control, din care 95 în domeniul rela iilor de munc
i 78 în domeniul securit ii i s ii în munc . Urmare finaliz rii acestor ac iuni, au

fost dispuse 156 de m suri pentru remedierea neconformit ilor constatate.

Un num r de 69 angajatori au fost sanc iona i cu 101 sanc iuni contraven ionale, din
care 92  avertismente contraven ionale i 9 amenzi în valoare de 79.000 lei.

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

În luna octombrie 2021, au fost realizate un num r de 78 ac iuni de control în domeniul
securit ii i s ii în munc . Au fost dispuse 75 de m suri pentru remedierea
neconformit ilor/deficien elor constatate.

Un num r de 42 angajatori au fost sanc iona i cu 66 sanc iuni contraven ionale, din care
61 avertismente contraven ionale i 5 amenzi în valoare de 32.500 lei.

Analiza situa iei evenimentelor de munc :
La Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam  au fost comunicate 15 evenimente de
munc . Împrejur rile în care s-au produs cele mai multe evenimente se refer  la
accidentele de circula ie, utilizarea  necorespunz toare a echipamentelor de munc i

dere de la acela i nivel. 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 octombrie 2021, inspectorii de munc  din cadrul serviciului Rela ii de Munc  au
efectuat un num r de 95 de controale, au dispus 81 m suri pentru remedierea
deficien elor constatate i au aplicat în total 35 de sanc iuni contraven ionale, din care
4 amenzi în cuantum de 46.500 lei i 31 avertismente contraven ionale.

La 2 angajatori, inspectorii de munc  au identificat 2 persoane care prestau munc  f
a avea încheiat contract individual de munc  în form  scris .Domeniile de activitate în
care se presta munc  nedeclarat  sunt: taxi i confec ii textile.

În luna octombrie, angajatorii au încheiat i înregistrat la institu ia noastr  cinci
contracte colective de munc i dou  acte adi ionale la contractele colective de munc .
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B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA  OCTOMBRIE :

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 , motiv pentru care a fost
verificat  respectarea prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele m suri pentru
prevenirea i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, având în vedere necesitatea
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.

Obiectivul principal al controalelor efectuate, a constat în verificarea respect rii
prevederilor art.5 din lege, 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 octombrie 2021, inspectorii de munc  au verificat un
num r de 70 agen i economici, cu un num r total de 258 salaria i.

Pentru înc lcarea legisla iei în domeniul securit ii i s ii în munc , au fost
sanc iona i contraven ional un num r de 9 angajatori cu 10 avertismente
contraven ionale. Au fost dispuse 10 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 octombrie au fost verificate 6 societ i i un num r de 25 produse. Nu au fost
dispuse m 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

Începând cu data de 25 august 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 , la angajatori care presteaz
activitate în domenii susceptibile de utilizare a muncii nedeclarate  sau subdeclarate
(construc ii, fabricarea produselor de brut rie i a produselor f inoase, comer  cu
ridicata i cu am nuntul, paz , între inerea i repararea autovehiculelor i alte prest ri
de servicii).Comunicarea scrisorilor de informare se efectueaz  atât, în cadrul efectu rii
controalelor privind verificarea modului de respectare a legisla iei din domeniul
rela iilor de munc , cât i prin po ta electronic .
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În perioada 01.10.2021 – 31.10.2021, au fost comunicate  un num r de 444 scrisori de
informare la angajatori, având domeniile de activitate sus-men ionate.

IV.  Ac iunea  nr.  4  din  Programul  Cadru  al  Inspec iei  Muncii  –  Campanie  na ional
pentru identificarea cazurilor de munc  nedeclarat i munc  subdeclarat

În perioada 07-09.10.2021 s-a desf urat Campania na ional  pentru identificarea
cazurilor de munc  nedeclarat  la angajatorii care î i desf oar  activitatea în activit i
de po i de curier.

Aceast  campanie na ional , s-a desf urat în cadrul Planului de m suri realizat de
Inspec ia Muncii în colaborare cu Ministerul Muncii i Protec iei Sociale, în vederea
reducerii inciden ei muncii nedeclarate i subdeclarate.

Au fost verifica i un num r de 10 angajatori.Nu au fost identificate neconformit i i nici
nu au fost aplicate sanc iuni contraven ionale.

V. Ac iunea nr. 10 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – Ac iune de control
privind  obliga iile  angajatorilor  de  a  implementa,  pe  baza  principiilor  generale  de
prevenire, m surile necesare pentru asigurarea securit ii i protec ia lucr torilor
care î i desf oar  activitatea în industria extractiv  de suprafa

Ac iunile de control se efectueaz  pe parcursul anului 2021, în toate tipurile de
întreprinderi (mici, mijlocii i mari, cu capital de stat, privat i mixt ), care efectueaz
activit i de extrac ie în sectorul de activitate minier  .

În cadrul etapei a II-a de control, în perioada martie-octombrie 2021, s-au derulat
ac iuni de control la toate societ ile comerciale care au ca obiect de activitate
exploatarea substan elor minerale utile la suprafa .  Aceast  etap  s-a finalizat în data
de 30 octombrie 2021.În cadrul acestei etape, au fost verifica i 12 angajatori.

Pentru înc lcarea legisla iei în domeniul securit ii i s ii în munc , au fost aplicate
un num r de 15 sanc iuni contraven ionale (3 amenzi contraven ionale în valoare total
de 8.000 lei i 12 avertismente contraven ionale). Au fost dispuse un num r de 15 m suri
de remediere a neconformit ilor constatate.

VI. Ac iunea nr. 15 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii –Ac iune de verificare a
modului de identificare a riscurilor care provoac  afec iuni musculo-scheletice
(AMS), precum i a m surilor luate de angajatori în vederea prevenirii acestora

Ac iunea s-a adresesat angajatorilor din sectorul public i privat din mai multe sectoare
de activitate ce au un num r însemnat de locuri de munc  cu probabilitate mare de
apari ie a afec iunilor musculo-scheletice.

Obiectivele ac iunii au fost: furnizarea de informa ii legate de apari ia afec iunilor
musculo-scheletice la diferite locuri de munc ; promovarea utiliz rii unor instrumente
simple i practice pentru angajatori i lucr tori în vederea identific rii i gestion rii
problemelor generate de AMS;con tientizarea i consultarea angajatorilor, cât i a
lucr torilor privind implementarea m surilor de securitate i s tate în munc ;
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con tientizarea lucr torilor asupra riscurilor la care se expun ca urmare a apari iei
afec iunilor musculo-scheletice i încurajarea schimbului de informa ii i bune practici.

În cadrul etapei de control s-au derulat ac iuni de verificare la societ ile comerciale
care au ca obiect de activitate exploatarea substan elor minerale utile la suprafa ,
silvicultur i exploat ri forestiere, prelucrarea lemnului, produc ie de cauciuc i mase
plastice, construc ii metalice, fabricarea de mobil , comer , depozitari, po i curierat.
Aceast  etap  s-a finalizat în data de 30 octombrie 2021. În cadrul acestei etape, au fost
verifica i 18 angajatori.

Pentru înc lcarea legisla iei în domeniul securit ii i s ii în munc , 15 angajatori
au fost sanc iona i cu 25 de  sanc iuni contraven ionale (o amend  contraven ional  în
cuantum de 3.000 lei i 24 de avertismente contraven ionale). Au fost dispuse un num r
de 25 m suri de remediere a neconformit ilor constatate.

VII. Ac iunea nr. 1 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii –  S pt mâna European
de Securitate i S tate în Munc

În luna octombrie 2021,reprezentan i ai Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam  au
participat la simpozionul tehnico- tiin ific organizat on-line, de c tre Inspec ia Muncii
Bucure ti i ITM Boto ani. Manifest rile prilejuite de S pt mâna european  pentru

tate i securitate în munc , din cadrul S pt mânii Europene 2021, s-au desf urat
sub genericul „LOCURILE DE MUNC  SIGURE I S TOASE Î I FAC SARCINA MAI U OAR ”,
iar inspectorul ef i al i doi inspectori de munc  din cadrul ITM Neam  au sus inut
lucr ri tehnice de specialitate.

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

În data de 19 octombrie 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 intermediul email, membrilor desemna i ai organiza iilor sindicale i patronale.

C.NOUT I LEGISLATIVE ÎN LUNA OCTOMBRIE  :

Hot rârea Guvernului  nr. 1.050 din 2 octombrie 2021 pentru modificarea
anexelor nr. 2 i 3 la Hot rârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea
st rii de alert  pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021,
precum i stabilirea m surilor care se aplic  pe durata acesteia pentru
prevenirea i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Ordinul ministrului educa iei nr. 5.338 din 1 octombrie 2021 pentru aprobarea
surilor de organizare a activit ii  în cadrul unit ilor/institu iilor de

înv mânt în condi ii de siguran  epidemiologic   pentru prevenirea
îmboln virilor cu virusul SARS-CoV-2;
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Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 109 din 29 septembrie 2021 privind
echivalarea func iilor publice specifice cu func iile publice generale, la nivelul
Autorit ii Na ionale pentru Protec ia Consumatorilor;

Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 110 din 2 octombrie 2021 privind
acordarea unor zile libere pl tite p rin ilor i altor categorii de persoane  în
contextul r spândirii coronavirusului SARS-CoV-2;

Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 111 din 2 octombrie 2021 pentru
stabilirea unor m suri de protec ie social  a angaja ilor i a altor categorii
profesionale  în contextul interzicerii, suspend rii ori limit rii activit ilor
economice, determinate de situa ia epidemiologic  generat  de r spândirea
coronavirusului SARS-CoV-2;

Hot rârea Guvernului  nr. 1.071 din 4 octombrie 2021 pentru stabilirea salariului
de baz  minim brut pe ar   garantat în plat ;

Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 117 din 4 octombrie 2021 pentru
modificarea i completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii;

Ordinul ministrului s ii i al ministrului afacerilor interne nr.
2.024/147/2021 pentru completarea 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 ;

Ordinul ministrului educa iei i al ministrului s ii nr. 5.349/2.041/2021
privind modificarea alin. (5) al art. 6 din Ordinul ministrului educa iei i al
ministrului s ii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea

surilor de organizare a activit ii în cadrul unit ilor/institu iilor de
înv mânt în condi ii de siguran  epidemiologic  pentru prevenirea
îmboln virilor cu virusul SARS-CoV-2;

Hot rârea Guvernului nr. 1.090 din 6 octombrie 2021 privind prelungirea st rii de
alert  pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum i
stabilirea m surilor care se aplic  pe durata acesteia  pentru prevenirea i
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Ordinul  ministrului muncii i protec iei sociale  nr. 920 din 7 octombrie 2021
pentru aprobarea modelelor cererii i declara iei pe propria r spundere
prev zute la art. 5 alin. (3) din Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 110/2021
privind acordarea unor zile libere pl tite p rin ilor i altor categorii de persoane
în contextul r spândirii coronavirusului SARS-CoV-2;

Ordinul  ministrului muncii i protec iei sociale  nr. 847 din 23 septembrie 2021
privind aprobarea Procedurii de autorizare a unit ilor protejate;

Ordinul pre edintelui Agen iei Na ionale pentru Ocuparea For ei de Munc
nr. 391 din 7 octombrie 2021 privind aprobarea Procedurii de decontare a
sumelor pentru plata indemniza iei pentru fiecare zi liber  acordat  în condi iile
art.  1  din  Ordonan a  de  urgen  a  Guvernului  nr.  110/2021  privind  acordarea
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unor zile libere pl tite p rin ilor i altor categorii de persoane în contextul
spândirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum i a

modelului acestora;

Ordinul ministrului culturii i al ministrului s ii nr.3.546/2.225/2021 pentru
modificarea anexei la Ordinul ministrului culturii i al ministrului s 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;

Hot rârea Guvernului nr. 1.130 din 22 octombrie 2021 pentru modificarea
anexelor nr. 2 i 3 la Hot rârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea
st rii de alert  pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 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. 1.161 din 25 octombrie 2021 pentru modificarea i
completarea anexelor nr. 2 i 3 la Hot rârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind
prelungirea st rii de alert  pe teritoriul României începând cu data de 10
octombrie 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 ministrului afacerilor interne nr.
2.282/156/2021 privind instituirea obligativit ii purt rii m tii de protec ie,
efectu rii triajului epidemiologic i dezinfect rii mâinilor  pentru prevenirea
contamin rii cu virusul SARS-CoV-2, pe durata st rii de alert ;

Ordinul ministrului culturii i al ministrului s ii nr. 3.600/2.285/2021 pentru
modificarea i completarea Ordinului 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;

17.11.2021   Inspector ef
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