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INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

INFORMA II DE PRES

În perioada 01 - 30.11.2019, 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, republicat , modificat i
completat .

 A. ACTIVITATEA DESF URAT  ÎN LUNA NOIEMBRIE:

În aceast  perioad , s-au efectuat 271 controale, ocazie cu care s-au constatat 295 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 154 de
sanc iuni contraven ionale.

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

În luna noiembrie, 9 inspectori de munc  din cadrul compartimentului SSM au realizat 122
vizite de control i evaluare la angajatori i au aplicat în total 100 de sanc iuni
contraven ionale.

În aceast  lun , inspectorii de munc  din cadrul ITM Neam  au participat la 6 edin e ale
Comitetului de S tate i Securitate în Munc  (CSSM) organizate la  angajatori din
jude ul Neam .

Analiza situa iei evenimentelor de munc :
La Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam  au fost comunicate 12 evenimente de munc .
Cauzele evenimentelor comunicate au fost: c dere de la în ime sau de la acela i nivel,
utilizarea necorespunz toare a echipamentelor de munc , accident de traseu i circula ie.
Toate  evenimentele  comunicate sunt în curs de cercetare.

 A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELA IILOR DE MUNC

În luna noiembrie,10 inspectori de munc  din cadrul compartimentului RM au controlat
149   agen i economici,au  dispus 193 de m suri i au aplicat în total 54 de sanc iuni
contraven ionale pentru înc lc ri ale prevederilor  Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
,republicat , modificat i completat , ale H.G. 905/2017 i ale  O.G. nr.25/2014,
modificat i completat .
În luna noiembrie 2019 au fost realizate un num r de 149 controale privind identificarea i
combaterea cazurilor de munc  nedeclarat . La un num r de 7 angajatori au fost
depistate 20 persoane, din care un tân r cu vârsta între 15-18 ani, pentru care angajatorii
nu au încheiat forme legale de angajare.
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Pentru nerespectarea prevederilor legale privind munca nedeclarat  au fost aplicate 7
amenzi în cuantum de 400.000 lei. Au fost dispuse 7 m suri.
În cazul unui angajator s-au înaintat c tre organele de cercetare penal , documentele
necesare în vederea constat rii infrac iunii pentru nerespectarea regimului de munc  al
minorilor.
Pentru nerespectarea prevederilor H.G. 905/2017, au fost dispuse 52 de m suri i 4
angajatori au fost sanc iona i contraven ional.
În perioada de referin , angajatorii au încheiat i înregistrat la institu ia noastr  12
contracte colective de munc .

  B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA NOIEMBRIE :

I. Ac iunea de control privind respectarea prevederilor de s tate  i securitate  în
domeniile silvicultur i exploat ri forestiere

În perioada 25.11–28.11.2019 au fost efectuate ac iuni de control la 15 angajatori care
efectueaz  activit i specifice lucr rilor silvice i exploat rii forestiere i s-au constatat
un num r de 20 deficien e pentru care s-au dispus un num r de 20 m suri de remediere i
au fost aplicate 20 de sanc iuni contraven ionale.

II. Ac iunea nr. 3 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – Campanie na ional
privind prevenirea riscurilor de c dere de la înal ime în domeniul construc iilor

Ac iunile de control în cadrul acestei campanii s-au desf urat în perioada iunie –
octombrie 2019, iar rezultatele au fost centralizate i transmise Inspec iei Muncii în cadrul
unui raport final  la  începutul lunii noiembrie.
Din punct de vedere al securit ii i s ii în munc , în cadrul acestei ac iuni, au fost
verifica i un num r de 107 angajatori cu un num r total de 2162 lucr tori.
Pentru înc lcarea legisla iei în domeniul securit ii i s ii în munc  au fost
sanc iona i un num r de 82 angajatori cu  120 de sanc iuni contraven ionale .
Pentru înc lcarea legisla iei în domeniul securit ii i s ii în munc , au fost dispuse
121 m suri de remediere a neconformit ilor constatate, a fost sistat  activitatea la 2
locuri de munc i s-a oprit din func iune un echipament de munc  pentru constatarea
unor pericole iminente de accidentare.

III. Ac iunea nr. 5 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

tre Comisia European
În luna noiembrie 2019, au fost verificate 4 societ i i 33 de produse.
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Nu s-au constatat neconformit i i nu au fost aplicate sanc iuni contraven ionale.

IV. Ac iunea nr. 7 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii - Campanie privind
verificarea  modului  în  care  se  respect  legisla ia  în  domeniul  rela iilor  de  munc  în
transportul rutier

Ac iunea s-a desf urat în perioada 20-29.11.2019, având ca obiective specifice:
identificarea angajatorilor care folosesc munc  nedeclarat i luarea m surilor care se
impun pentru respectarea prevederilor legale în domeniul rela iilor de munc ;
controlul privind respectarea timpului de munc i de odihn ;
determinarea angajatorilor de a respecta prevederile Codului muncii - Legii nr. 53/2003,
republicat , modificat i completat , ale HG nr. 905/2017 cu modific rile i complet rile
ulterioare i ale legilor speciale în domeniul transportului rutier privind timpul de munc
i de odihn  al conduc torilor auto;

cre terea gradului de con tientizare a angajatorilor i a angaja ilor în ceea ce prive te
necesitatea respect rii prevederilor legale în domeniul rela iilor de munc ;
diminuarea consecin elor sociale i economice negative care deriv  din nerespectarea de

tre angajatorii care desf oar  activitate în domeniul transportului rutier, a
prevederilor legale privind timpul de munc i de odihn .
Inspec ia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munc , a declan at ac iuni de control,
atât pe teren (în trafic împreun  cu inspectorii de trafic din cadrul Inspectoratelor
Teritoriale ale ISCTR) cât i la sediul angajatorilor care desfa oar  activit i economice
principale sau secundare de transport rutier de marf i persoane.

Au fost verifica i 54 de agen i economici. Inspectorii de munc  au dispus 86 de m suri de
remediere a deficien elor constatate. S-au aplicat 16 sanc iuni contraven ionale.

V. Ac iunea nr. 8 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii - Campanie privind
verificarea modului de respectare, de c tre angajatori, a prevederilor O.G. nr.
25/2014 privind încadrarea în munc i deta area str inilor pe teritoriul României i
pentru modificarea i completarea unor acte normative privind regimul str inilor în
România, cu modific rile i complet rile ulterioare

În perioada 14 - 18 noiembrie 2019, s-a desf urat campania na ional  privind verificarea
modului în care angajatorii  români respect   prevederile legale referitoare la legisla ia
muncii i la regimul juridic aplicabil str inilor pe teritoriul României, conform
prevederilor O.G. nr. 25/2014 privind încadrarea în munc i deta area str inilor pe
teritoriul României i pentru modificarea i completarea unor acte normative privind
regimul str inilor în România.
Obiectivele ac iunilor de control au fost:
identificarea i combaterea muncii nedeclarate a str inilor pe pia a muncii din Romania;
 identificarea angajatorilor care utilizeaz  cet eni non UE în activit i lucrative;
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 identificarea angajatorilor români care primesc la munc  pe teritoriul României un
lucr tor str in non UE deta at;
garantarea în plata a salariului de baza minim brut pe ar ;
verificarea respect rii prevederilor privind timpul de munc i timpul de odihn .
Au fost controla i 23 de angajatori care, la data controlului, aveau înregistra i în total 104
salaria i str ini. Inspectorii de munc  au dispus 22 m suri de remediere.
Cu prilejul verific rilor efectuate, la un angajator s-a constatat lipsa avizului de angajare,
acesta fiind sanc ionat cu avertisment contraven ional pentru nerespectarea prevederilor
art.  33,  alin.1  din  O.G.  nr.25/2014,  modificat i  completat ,  iar  un  angajator  a  fost
sanc ionat cu amend  de 1500 lei pentru înc lcarea prevederilor art.119 din Legea nr.
53/2003 republicat  ,modificat i completat .

VI.  Ac iunea  nr.  14  din  Programul  Cadru  al  Inspec iei  Muncii  –  Ac iune  de  control
pentru verificarea modului în care angajatorii, care desf oar  activit i de
transport i distribu ie energie electric , respect  prevederile legale în domeniul
securit ii i s ii la lucr rile de mentenan  sau la interven iile ocazionale

Grupul int  al acestei ac iuni l-au constituit angajatorii i lucr torii care î i desf oar
activitatea în domeniile urm toare: Transportul energiei electrice cod CAEN 3512 i
Distribu ia energiei electrice cod CAEN 3513.

Au fost verifica i 4 agen i economici care desf oar  activit i de transport i distribu ie a
energiei electrice, cu un num r de 309 salaria i la locurile de munc  controlate.

Pentru înc lcarea legisla iei în domeniul securit ii i s ii în munc , au fost dispuse 5
suri de remediere a neconformit ilor constatate. Pentru neconformit ile constatate,

cei 4 angajatori verifica i au fost sanc iona i contraven ional.

VII.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

În luna noiembrie 2019, s-a derulat etapa de verificare a m surilor dispuse în etapa de
control anterioar , din perioada 08 iulie – 13 august 2019.
Au fost verifica i 6 agen i economici care desf oar  activit i ce implic  expunerea
lucr torilor la agen i chimici. Urmare controlului, s-au constatat 9 deficien e pentru care
s-au dispus 9 m suri de remediere. Pentru nerespectarea cerin elor minime de securitate
i s tate în munc , în cazul utiliz rii substan elor chimice periculoase în procesele

tehnologice, au fost aplicate 9  sanc iuni contraven ionale .

VIII. edin a de lucru   I.T.M. Neam  - Consiliul Consultativ Tripartit
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În data de 19 noiembrie 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, reprezentan ii Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam i un reprezentant

al Inspec iei Muncii Bucure ti. Participan ii au fost informa i cu privire la apari ia unor
acte normative care prezint  interes i anume:

Legea nr. 194 din 29 octombrie 2019 pentru modificarea i completarea Legii nr.
132/2010 privind colectarea selectiv   a de eurilor în institu iile publice cu  data intr rii
în vigoare  28 ianuarie 2020;
Legea nr. 195 din 29 octombrie 2019 privind aprobarea Ordonan ei de urgen  a
Guvernului nr. 56/2018 pentru completarea  Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea
unit ilor economice de stat ca regii autonome i societ i comerciale cu data intr rii în
vigoare  2 noiembrie 2019;
Legea nr. 196 din 31 octombrie 2019 pentru modificarea i completarea Legii nr.
295/2004 privind regimul armelor i al muni iilor cu  data intr rii în vigoare  4 noiembrie
2019;
Ordinul nr. 3.391 din 29 octombrie 2019 pentru modificarea i completarea Normelor
metodologice privind organizarea i conducerea contabilit ii institu iilor publice, Planul
de conturi pentru institu iile publice i instruc iunile de aplicare a acestuia, aprobate prin
Ordinul ministrului finan elor publice nr. 1.917/2005 cu data intr rii în vigoare  7
noiembrie 2019;
Legea  nr. 204 din 7 noiembrie 2019 pentru aprobarea Ordonan ei de urgen  a
Guvernului nr. 49/2019 privind activit ile  de transport alternativ cu autoturism i
conduc tor auto cu data intr rii în vigoare  10 noiembrie 2019;
OUG nr. 68 din 6 noiembrie 2019 privind stabilirea unor m suri la nivelul administra iei
publice centrale  i pentru modificarea i completarea unor acte normative;
CONTRACTUL COLECTIV DE MUNC  LA NIVEL DE SECTOR BUGETAR S TATE PE ANII
2019 – 2021 a  fost  înregistrat  la  M.M.P.S.  cu  nr.  1206/  04.11.2019  i  se  aplic  pe  o
perioad  de 24 de luni de la înregistrare.

C. ALTE NOUT I LEGISLATIVE ÎN LUNA NOIEMBRIE :

Legea nr. 193 din 28 octombrie 2019 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991
privind autorizarea execut rii lucr rilor de construc ii;
Legea nr. 196 din 31 octombrie 2019 pentru modificarea i completarea Legii nr. 295/2004
privind regimul armelor i al muni iilor;
Ordinul nr. 3.494 din 14 noiembrie 2019 pentru completarea Ordinului ministrului
finan elor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de c tre institu iile publice a
situa iilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019;
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OUG nr.  71 din 28 noiembrie 2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
2019;
OUG nr. 72 din 28 noiembrie 2019 pentru rectificarea bugetului asigur rilor sociale de
stat pe anul 2019.

Majorarea salariului de baz  minim brut pe ar  garantat în plat  la 2.230 de lei,
aprobat  de Guvern

Guvernul a aprobat, în edin a  din 13.12.2019, Hot rârea  nr. 935/2019 pentru
stabilirea  salariului  de  baz  minim  brut  pe  ar  garantat  în  plat ,  care  prevede  c
nivelul acestuia s  fie majorat la 2.230 lei lunar, începând cu data de 1 ianuarie 2020,
fa  de 2.080 lei în prezent, ceea ce reprezint  o cre tere de 7,2 % fa  de luna
decembrie 2019. Tariful orar pentru un program complet de lucru de 167,333 ore va
cre te anul viitor de la 12,43 lei la 13,327 lei.Actul normativ prevede i faptul c ,
începând de anul viitor, pentru persoanele încadrate pe func ii pentru care se prevede
nivelul de studii superioare, cu vechime în munc  de cel pu in un an în domeniul studiilor
superioare, salariul de baz  minim brut pe ar  garantat în plat , în care nu sunt incluse i
sporurile i alte adaosuri, se men ine la 2.350 lei lunar.

Inspector ef
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