INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM
Nr. 11768/IS/20.08.2019
INFORMA II DE PRES

În perioada 01.07.2019 - 31.07.2019, activitatea Inspectoratului Teritorial de Munc Neam
a avut ca obiectiv principal realizarea ac iunilor din „Programul 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 Legii nr.53/2003, modificat i completat .
Cu ocazia Zilei Inspectiei Muncii -11 iulie- instituita prin Legea nr. 337/2018, privind
statutul inspectorului de munc , inspectorii de munc au desf urat, la sediul I.T.M.
Neam , activit i de informare atât in domeniul rela iilor de munc , cât i în domeniul
securit ii i s
ii în munc la care au participat un numar de 23 de reprezentanti ai
angajatorilor.
Cu acelasi prilej, inspectorul ef Ioan Popescu a fost invitat i a participat la Bucure ti la
conferin a organizat de Ministerul Muncii i Justi iei Sociale i Inspec ia Muncii cu tema
,,Inspec ia Muncii - Dou decenii de excelen ”, I.T.M. Neam fiind distins cu men iunea
“Un partener de încredere pentru munc decent i în siguran ”.

A. ACTIVITATEA DESF

URAT ÎN LUNA IULIE:

În aceast perioad , s-au efectuat un num r de 256 controale, ocazie cu care s-au constatat
244 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 124
sanc iuni contraven ionale, din care 8 amenzi în cuantum de 74.500 lei si 116 avertismente
contraven ionale.
A1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL S

II I SECURIT

II ÎN MUNC

În luna iulie, 10 inspectori de munc din cadrul compartimentului SSM au realizat 125 vizite
de control i evaluare la unit i economice i au aplicat în total 109 sanc iuni
contraven ionale, din care 3 amenzi în cuantum de 11.500 lei i 106 avertismente
contraven ionale .
Analiza situa iei accidentelor de munc :
În luna iulie, la Inspectoratul Teritorial de Munc Neam au fost comunicate 19 evenimente
de munc (c dere de la acela i nivel/de la mic în ime, utilizarea necorespunz toare a
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echipamentelor de munc , intoxica ie colectiva, accident de traseu i circula ie), toate
aflate în curs de cercetare.
A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELA IILOR DE MUNC
În luna iulie, 7 inspectori de munc din cadrul compartimentului RM au controlat 131 de
agen i economici i au aplicat în total 15 sanc iuni contraven ionale, în cuantum de 63.000
lei, pentru înc lc ri ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, modificat i completat i ale
H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de eviden a salaria ilor.
La 3 angajatori, au fost depistate 3 cazuri de munc nedeclarat , pentru cele 3 persoane,
angajatorii nu au încheiat forme legale de angajare. Au fost dispuse 3 m suri i s-au aplicat
3 sanc iuni contraven ionale în cuantum de 60.000 lei.
Cu prilejul controalelor întreprinse în cursul lunii iulie 2019, pentru nerespectarea
prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de eviden a salaria ilor au fost
sanc iona i 3 angajatori cu avertismente contraven ionale i au fost dispuse 43 de m suri, în
sensul respect rii dispozi iilor legale referitoare la înregistrarea elementelor prev zute la
art. 3, alin. 2, lit. a - i din H.G nr. 905/2017 privind registrul general de eviden
a
salaria ilor, cel târziu în ziua anterioar începerii activit ii, complet rii dosarului personal
al fiec rui salariat cu cel pu in actele necesare angaj rii i a respect rii prevederilor legale
referitoare la obliga ia de a elibera salariatului sau unui fost salariat, la cerere, în termenul
legal de maxim 15 zile, o adeverin care s ateste activitatea desf urat de acesta,
durata activit ii, salariul, vechimea în munc i în specialitate, conform dispozi iilor art.7,
alin. 6 din actul normativ mai sus mentionat.
În perioada de referin angajatorii au încheiat i înregistrat la institu ia noastr un num r
de 14 contracte colective de munc i 2 acte adi ionale la acestea.

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA IULIE:
I. edin a de lucru I.T.M. Neam - Consiliul Consultativ Tripartit
În data de 23.07.2019, 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:
LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019 i ORDONAN A DE URGEN
nr. 56 din 3 iulie 2019
pentru modificarea i completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activit i cu
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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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caracter ocazional desf urate de zilieri, acte normative care au modificat substan ial
Legea nr. 52/2011;
LEGEA nr.127 din 8 iulie 2019 privind sistemul public de pensii;
ORDONAN A DE URGEN
A GUVERNULUI nr. 43 din 12 iunie 2019 pentru
modificarea i completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor m suri în
domeniul investi iilor (modifica Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 114/2018), potrivit
reia: 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, f
a include indemniza iile, sporurile i alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în
medie de 167,333 ore pe lun ;
HOT RÂREA GUVERNULUI 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;
DECIZIA ICCJ nr. 19 din 20 mai 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, nr.
573 din 12 iulie 2019, potrivit c reia: în interpretarea i aplicarea dispozi iilor art.10, art.
38, art. 57, art. 134 alin. (1) i art. 254 alin. (3) i(4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, stipularea clauzei penale în
contractul individual de munc sau într-un act adi ional al acestuia, prin care este evaluat
paguba produs angajatorului de salariat din vina i în leg tur cu munca sa, este interzis
i este sanc ionat cu nulitatea clauzei astfel negociate.
II. În data de 29 iulie, un reprezentant al ITM Neamt a participat la reuniunea de lucru a
Comisiei de Dialog Social a judetului Neam , care s-a desfasurat în sala “Mihail Sadoveanu”
a Palatului Administrativ.
III.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
tate în munc , în cazurile în care activit ile economice desf urate necesit utilizarea
substan elor chimice periculoase în procesele tehnologice.
La sediul Inspectoratului Teritorial de Munc Neam , a fost organizat o întâlnire de
informare i con tientizare a agen ilor economici care utilizeaz substan ele chimice
periculoase în procesele tehnologice, la care au participat 13 reprezentan i ai
angajatorilor, un lucr tor desemnat cu securitatea i s
tatea în munc i 3 reprezentan i
ai serviciilor externe de prevenire i protec ie.
Cu acest prilej au fost prezentate informa ii referitoare la legisla ia aplicabil în domeniu,
fi ele cu date de securitate precum i obliga iile utilizatorilor de substan e chimice
periculoase. 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
Str. dr. Gh. Iacomi, nr.8, Piatra Neam , Neam
Tel.: +4 0233 21 96 08; fax: +4 0233 21 55 89
E-mail: itmneamt@itmneamt.ro
www.itmneamt.ro

3

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

INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM
munc , de a oferi sugestii i de a face propuneri, pentru crearea unor locuri de munc
sigure i s
toase.
IV.Verificarea respect rii prevederilor Ordonan ei de Urgen nr. 99/2000 privind m surile
ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protec ia persoanelor
încadrate în munc .
În perioada 1 iulie – 5 iulie 2019, în zilele în care s-au înregistrat temperaturi extreme (mai
mari de 37 grade C sau indicele de temperatur –umezeal (ITU) a dep it pragul critic de 80
unit i) inspectorii de munc au verificat cu prilejul controalelor efectuate la agen ii
economici i respectarea prevederilor OUG nr. 99/2000 constatând un num r de 4
neconformit i pentru care au fost aplicate un num r de 4 avertismente contraven ionale
privind aplicarea OUG nr.99/2000.
C. CELE MAI IMPORTANTE MODIFICARI ALE LEGII NR. 52/2011 PRIVIND EXERCITAREA UNOR
ACTIVIT I CU CARACTER OCAZIONAL DESF URATE DE ZILIERI
Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activit i cu caracter ocazional desf urate de
zilieri a fost modificat i completat în cursul anului 2019 prin OUG nr. 26 din 18 aprilie
2019, OUG nr. 56 din 3 iulie 2019 si Legea nr. 132 din 11 iulie 2019, iar cele mai importante
modific ri se refer la:
înfiin area pân la data de 20 decembrie 2019 a Registrului electronic de eviden
zilierilor, ca singur modalitate de transmitere a datelor privind eviden a zilierilor;
obliga ia beneficiarului de a înfiin a, completa
electronic de eviden a zilierilor;

a

i transmite (la ITM), Registrul

obliga ia beneficiarului activit ii sezoniere de a pl ti o cota forfetar ce
reprezint un procent de 10% din salariul minim brut pe ar garantat în plat în vigoare la
data pl ii, pentru fiecare lucr tor, conform normei stabilite de venit/persoan ;
obliga ia beneficiarului activit ii sezoniere de a calcula, pl ti i declara impozitul
pe venit datorat pentru veniturile realizate din activitatea prestat de zilier;
obliga ia beneficiarului activit ii sezoniere de a pl ti zilierului, la sfâr itul fiec rei
zile de lucru sau la sfâr itul s pt mânii, o remunera ie a c rui cuantum nu poate fi mai mic
decât valoarea/ora a salariului minim brut pe ar garantat în plat ;
limitarea activit ii zilierilor pentru acela i beneficiar la o perioad care nu poate
fi mai lung de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excep ia zilierilor
care presteaz activit i în anumite domenii (agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol,
floricol, piscicol, cre terii animalelor în sistem extensiv prin p unatul sezonier al
bovinelor, cabalinelor, activit i sezoniere în cadrul gr dinilor botanice, precum i … ) în
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cazul acestora, perioada nu poate dep i 180 de zile cumulate pe durata unui an
calendaristic;
limitarea activit ii persoanelor în regim de zilier la cel mult 120 de zile în decursul
unui an calendaristic, indiferent de num rul beneficiarilor, cu excep ia zilierilor care
presteaz activit i în anumite domenii (agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol,
piscicol, cre terii animalelor în sistem extensiv prin p unatul sezonier al bovinelor,
cabalinelor, activit i sezoniere în cadrul gr dinilor botanice, precum i … ) în cazul
acestora, pentru care perioada nu poate dep i 180 de zile in decursul unui an
calendaristic;
obliga ia beneficiarului de a nu utiliza o persoana mai mult de 25 de zile
calendaristice în mod continuu în activit i de tip ziler.
Inspector ef
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