INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

INFORMA II DE PRES
În perioada 01 - 30.09.2020, 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 2020, 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 SEPTEMBRIE :

În aceast lun , s-au efectuat 299 de controale, ocazie cu care s-au constatat 198 de
deficien e în domeniul rela iilor de munc (RM) i al securit ii i s
ii în munc
(SSM) i s-au dispus 255 de m suri pentru remedierea deficien elor constatate,
aplicându-se 153 de sanc iuni contraven ionale din care 13 amenzi în cuantum de
108.500 lei.
A1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL S

II I SECURIT

II ÎN MUNC

În luna septembrie, inspectorii de munc din cadrul compartimentului SSM au realizat
137 de vizite de control i evaluare la angajatori, au constatat un num r de 129 abateri
de la prevederile legale i au dispus 129 de m suri pentru remedierea deficien elor
constatate.
Un num r de 95 angajatori au fost sanc iona i cu 129 de sanc iuni contraven ionale, din
care 121 de avertismente contraven ionale i 8 amenzi în cuantum de 24.000 lei.
Analiza situa iei evenimentelor de munc :
La Inspectoratul Teritorial de Munc Neam au fost comunicate 21 evenimente de
munc . Împrejur rile cel mai des întâlnite pentru evenimentele comunicate au fost
datorit c derii de la în ime sau de la acela i nivel, utiliz rii necorespunz toare a
echipamentelor de munc i accident de circula ie. Dintre evenimentele comunicate,
trei au fost mortale. Toate evenimentele comunicate sunt în curs de cercetare.
La 5 angajatori din domeniul service auto i construc ii au fost oprite de la func ionare
cinci echipamente de munc care prezentau pericol pentru s
tatea i securitatea în
munc a salaria ilor.
A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELA IILOR DE MUNC
În luna septembrie, inspectorii de munc din cadrul compartimentului RM au efectuat un
num r de 162 controale privind identificarea i combaterea cazurilor de munc
nedeclarat , au dispus 126 de m suri i au aplicat în total 24 de sanc iuni
contraven ionale din care 5 amenzi în cuantum de 84.500 lei i 19 avertismente
contraven ionale
pentru înc lc ri ale prevederilor
Legii nr. 53/2003-Codul
muncii,republicat , modificat
i completat
i ale H.G. 905/2017 privind registrul
general de eviden a salaria ilor.
La 3 angajatori,inspectorii de munc au identificat 4 persoane care prestau activitate
a avea încheiate contracte individuale de munc în form scris . Pentru
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nerespectarea prevederilor legale privind munca nedeclarat , au fost aplicate 3 amenzi
în cuantum de 80.000 lei i au fost dispuse 3 m suri .
Domeniile de activitate în care se presta munc
autovehiculelor, produc ia de confec ii i comer .

nedeclarat

sunt: repararea

Pentru nerespectarea prevederilor H.G. 905/2017, au fost dispuse 25 de m suri, iar 3
angajatori au fost sanc iona i cu 3 avertismente contraven ionale.
În perioada de referin , angajatorii au încheiat i înregistrat la institu ia noastr 5
contracte colective de munc i 2 acte adi ionale la contractele colective de munc .
B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA SEPTEMBRIE:
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 st rii de alert a fost verificata respectarea prevederilor Legii nr. 55/2020
privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, în
vedere 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. In acest sens Inspectoratul Teritorial de Munc Neam , asemenea celorlalte
inspectorate din ar , a efectuat controale, în domeniul securit ii i s
ii în munc i
în domeniul rela iilor de munc . Obiectivul principal al controalelor efectuate, a constat în
verificarea respect rii prevederilor art.5 din legea mai sus mentionata, 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.
Astfel, in luna septembrie 2020, inspectorii de munc cu atribu ii de control în domeniul
securit ii i s
ii în munc , au verificat un num r de 128 agen i economici, cu un
num r total de 815 salaria i.Au fost efectuate un num r de 128 controale,din care 2 s-au
desf urat noaptea. Pentru înc lcarea legisla iei în domeniul securit ii i s
ii în
munc , au fost sanctiona i contraven ional un num r de 57 angajatori cu 55 de
avertismente contraven ionale i 3 amenzi în cuantum de 3000 lei i au fost dispuse 58
de m suri de remediere a neconformit ilor constatate.
II. Ac iunea nr. 9 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – Campanie privind
respectarea de catre beneficiari sau împuternici i ai acestora a prevederiior Legii nr.
52/2011 privind exercitarea unor activit i cu caracter ocazional desf urate de
zilieri, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, precum i a normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 în domeniile prev zute la art. 13 i a
prevederiior legale privind prevenirea si combaterea exploat rii copiilor/tinerilor
prin munc în aceste domenii
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În perioada 14-19 septembrie 2019, s-a desf urat Campania na ional privind
respectarea de c tre beneficiari a prevederilor Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor
activit i cu caracter ocazional desf urate de zilieri, republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare, precum i a normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
52/2011 în domeniile prevazute la art. 13 i a prevederilor legale privind prevenirea i
combaterea exploat rii copiilor/tinerilor prin munc în aceste domenii.
Au fost controla i un num r de 35 de beneficiari la care lucrau un num r de 56 de zilieri.
În domeniul rela iilor de munc , cu ocazia controalelor, au fost dispuse un num r de 2
suri pentru remedierea deficien elor constatate i nu au fost aplicate sanc iuni
contraventionale .
III.Ac iunea nr. 2 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – Campania european de
con tientizare a lucr torilor i angajatorilor cu privire la beneficiile muncii declarate
În perioada 21-25 septembrie 2020, Platforma european pentru intensificarea cooperarii
în materie de munc nedeclarat (UDWP), al c rei membru este i Inspec ia Muncii,
împreun cu Comisia Europeana, a desf urat, sub denumirea #EU4FairWork, o Campanie
european de con tientizare a lucr torilor i a angajatorilor cu privire la beneficiile
muncii declarate.
În acest context, Inspec ia Muncii a transmis prin email, inspectoratelor teritoriale de
munca din ara, materialele elaborate in cadrul Platformei, respectiv, slide-urile de
prezentare a Campaniei si posterele cu mesajele de con tientizare. În vederea
disemin rii, Inspectoratul Teritorial de Munc Neam , a publicat aceste informa ii i
materiale pe site-ul inspectoratului i pot fi ob inute accesând Meniu->Nout i-> In
aten ia salaria ilor.
IV. Ac iunea nr. 6 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – Campanie privind
identificarea i combaterea cazurilor de munc nedeclarat
Conform Programului-cadru de ac iuni al Inspec iei Muncii pe anul 2020, în perioada
21-26 septembrie 2020, s-a desf urat la nivel na ional, Campania na ional
pentru
identificarea cazurilor de munc nedeclarat i verificarea modului în care se respect
dispozi iile legale în domeniul securit ii i s
ii în munc la angajatorii care î i
desf oar activitatea în domeniile: fabricarea produselor de brut rie i a produselor
inoase i între inerea i repararea autovehiculelor.
Ac iunile de control efectuate în cadrul acestei campanii, au avut ca obiectiv specific
identificarea i combaterea cazurilor de munc nedeclarat , precum i verificarea
respect rii de c tre angajatorii din domeniul panifica iei i service-urilor auto, a
prevederilor legale în domeniul rela iilor de munc i al securit ii i s
ii în munc .
Au fost verifica i 46 de angajatori din care: în domeniul între inerii, repar rii
autovehicolelor, un num r de 28 angajatori cu 145 de lucr tori, iar în domeniul
fabric rii produselor de brut rie i produselor f inoase, un num r de 18 angajatori cu 251
de lucr tori.
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Cu ocazia controalelor au fost constatate 81 de deficien e pentru care au fost dispuse
suri de remediere i au fost aplicate un num r de 56 sanc iuni contraven ionale în
cuantum de 50.000 lei .
La un angajator au fost depistate dou persoane care prestau munc nedeclarat .
Angajatorul a fost sanc ionat contraven ional cu o amend în valoare de 40.000 lei, iar
cele dou persoane depistate au fost sanc ionate cu avertisment contraven ional. Pentru
înc lcarea altor prevederi legale în domeniul rela iilor de munc , a fost aplicat un
avertisment contraven ional i au fost dispuse un num r de 27 m suri de remediere a
neconformit ilor constatate.
Pentru înc lcarea legisla iei în domeniul securit ii i s
ii în munc , au fost aplicate
un num r de 54 sanc iuni contraven ionale (2 amenzi contraven ionale în cuantum de
10.000 lei i 52 de avertismente contraven ionale).
De asemenea au fost oprite din func iune 4 echipamente de munc care nu întruneau
cerin ele minime de securitate i prezentau pericol pentru s
tatea i securitatea în
munc a salaria ilor. Au fost dispuse 51 de m suri de remediere a neconformit ilor
constatate.
V. edin a de lucru I.T.M. Neam - Consiliul Consultativ Tripartit
În data de 13 septembrie 2020, 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 , au fost
transmise prin e-mail membrilor desemna i ai organiza iilor sindicale i patronale.
C.NOUT

I LEGISLATIVE ÎN LUNA SEPTEMBRIE :

Hot rârea Guvernului nr.719 din 27 august 2020 pentru aprobarea procedurii de
decontare i de plat a sumelor acordate în baza Ordonan ei de urgen a Guvernului nr.
132/2020 privind m suri de sprijin destinate salaria ilor i angajatorilor în contextul
situa iei epidemiologice determinate de r spândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum
i pentru stimularea cre terii ocup rii for ei de munc ;
Hot rârea Guvernului nr.729 din 31 august 2020 pentru modificarea i completarea
anexei nr. 3 la Hot rârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea st rii de alert pe
teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum i stabilirea m surilor
care se aplic pe durata acesteia pentru prevenirea i combaterea efectelor pandemiei
de COVID-19;
Ordinul comun al ministrului culturii i ministrului s
ii nr. 3.142/1.495/2020 privind
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;
Ordinul comun al ministrului s
ii, ministrului economiei, energiei i mediului de
afaceri i pre edintelui ANSVSA nr. 1.493/2.788/149/2020 pentru aprobarea Normei
privind stabilirea m surilor specifice de prevenire a r spândirii virusului SARS-CoV-2
pentru activit ile de preparare, comercializare i consum al produselor alimentare
i/sau b uturilor alcoolice i nealcoolice în unit ile de alimenta ie public de tipul
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restaurantelor i cafenelelor din interiorul cl dirilor, precum i în spa iile special
amenajate din exteriorul cl dirilor;
Ordinul comun al ministrului educa iei i cercet rii i ministrului s
ii nr.
5.487/1.494/2020 pentru aprobarea m 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;
Ordinul comun al ministrului culturii i ministrului s
ii nr. 3.146/1.544/2020 pentru
modificarea anexei la Ordinul ministrului culturii i al ministrului s
ii nr.
3.142/1.495/2020 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;
Ordinul pre edintelui ANSVSA nr. 144 din 27 august 2020 pentru modificarea
Regulamentului privind eliberarea, pentru profesiile de asistent veterinar i tehnician
veterinar reglementate în România, a adeverin ei de conformitate a studiilor cu
prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 7
septembrie 2005 privind recunoa terea calific rilor profesionale i/sau a adeverin ei
privind exercitarea efectiv
i legal a profesiilor de asistent veterinar i tehnician
veterinar reglementate în România, aprobat prin Ordinul pre edintelui Autorit ii
Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor nr. 175/2014;
Legea nr. 195 din 7 septembrie 2020 privind statutul personalului feroviar;
Ordinul comun al ministrului s
ii i pre edintelui CNAS nr. 1.546/938/2020 privind
modificarea anexelor nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului s
ii i al pre edintelui Casei
Na ionale de Asigur ri de S
tate nr. 1.092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic
al certificatului de concediu medical i a instruc iunilor privind utilizarea i modul de
completare a certificatelor de concediu medical pe baza c rora se acord indemniza ii
asigura ilor din sistemul asigur rilor sociale de s
tate i din sistemul de asigurare
pentru accidente de munc i boli profesionale;
Legea nr.199 din 8 septembrie 2020 privind facturarea electronic în domeniul
achizi iilor publice;
Legea nr. 200 din 10 septembrie 2020 pentru completarea Ordonan ei de urgen a
Guvernului nr. 194/2002 privind regimul str inilor în România i a Ordonan ei Guvernului
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;
Ordinul ministrului muncii i protec iei sociale nr. 1.375 din 9 septembrie 2020 pentru
aprobarea modelelor cererii i declara iei pe propria r spundere prev zute la art. 2 alin.
(3) din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile
libere pentru p rin i în vederea supravegherii copiilor, în situa ia limit rii sau
suspend rii activit ilor didactice care presupun prezen a efectiv a copiilor în unit ile
de înv mânt i în unit ile de educa ie timpurie antepre colar , ca urmare a
spândirii coronavirusului SARS-CoV-2;
Ordinul ministrului muncii i protec iei sociale nr. 1.376 din 9 septembrie 2020 pentru
stabilirea modalit ii de acordare a sprijinului financiar i a categoriilor de bunuri ce pot
fi achizi ionate conform art. 6 alin. (1) din Ordonan a de urgen a Guvernului nr.
132/2020 privind m suri de sprijin destinate salaria ilor i angajatorilor în contextul
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situa iei epidemiologice determinate de r spândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum
i pentru stimularea cre terii ocup rii for ei de munc ;
Ordinul pre edintelui ANOFM nr. 593 din 10 septembrie 2020 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. 147/2020 privind
acordarea unor zile libere pentru p rin i în vederea supravegherii copiilor, în situa ia
limit rii sau suspend rii activit ilor didactice care presupun prezen a efectiv a copiilor
în unit ile de înv mânt i în unit ile de educa ie timpurie antepre colar , ca urmare
a r spândirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum i a
modelului acestora ;
Hot rârea Guvernului nr. 782 din 14 septembrie 2020 privind prelungirea st rii de alert
pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum i stabilirea
surilor care se aplic pe durata acesteia pentru prevenirea i combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19;
Ordinul ministrului muncii i protec iei sociale nr. 1.340 din 1 septembrie 2020 privind
aprobarea modelului cererii i al declara iei pe propria r spundere pentru solicitarea
indemniza iei prev zute de art. 3 din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 132/2020
privind m suri de sprijin destinate salaria ilor i angajatorilor în contextul situa iei
epidemiologice determinate de r spândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum i
pentru stimularea cre terii ocup rii for ei de munc ;
Ordinul ministrului muncii i protec iei sociale nr. 1.341 din 1 septembrie 2020 pentru
aprobarea modelului cererii, al declara iei pe propria r spundere i al listei zilierilor în
vederea solicit rii decont rii sumei prev zute de art. 4 din Ordonan a de urgen a
Guvernului nr. 132/2020 privind m suri de sprijin destinate salaria ilor i angajatorilor în
contextul situa iei epidemiologice determinate de r spândirea coronavirusului SARS-CoV2, precum i pentru stimularea cre terii ocup rii for ei de munc ;
Legea nr. 203 din 16 septembrie 2020 pentru modificarea i completarea Legii nr.
55/2020 privind unele m suri pentru prevenirea i combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19;
Ordinul ministrului muncii i protec iei sociale nr. 1.392 din 15 septembrie 2020 privind
aprobarea modelului cererii i al documentelor prev zute la art. 4 alin. (2) din
Hot rârea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare i de plat
a sumelor acordate în baza Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 132/2020 privind
suri de sprijin destinate salaria ilor i angajatorilor în contextul situa iei
epidemiologice determinate de r spândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum i
pentru stimularea cre terii ocup rii for ei de munc ;
Ordinul ministrului muncii i protec iei sociale nr. 1.393 din 15 septembrie 2020 privind
aprobarea modelului cererii i al documentelor prev zute la art. 1 alin. (2) din Hot rârea
Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare i de plat a sumelor
acordate în baza Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 132/2020 privind m suri de
sprijin destinate salaria ilor i angajatorilor în contextul situa iei epidemiologice
determinate de r spândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum i pentru stimularea
cre terii ocup rii for ei de munc ;
Legea nr. 206 din 18 septembrie 2020 pentru modificarea i completarea Legii-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului pl tit din fonduri publice;
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Legea nr. 205 din 18 septembrie 2020 pentru modificarea i completarea Legii nr.
95/2006 privind reforma în domeniul s
ii;
Ordinul comun al ministrului s
ii i pre edintelui CNAS nr. 1.602/946/2020 pentru
modificarea i completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonan ei de urgen a
Guvernului nr. 158/2005 privind concediile i indemniza iile de asigur ri sociale de
tate, aprobate prin Ordinul ministrului s
ii i al pre edintelui Casei Na ionale
de Asigur ri de S
tate nr. 15/2018/1.311/2017;
Ordinul ministrului lucr rilor publice, dezvolt rii i administra iei nr. 3.836 din 18
septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind modalitatea de gestionare a
certificatelor de absolvire a programelor de formare profesional organizate de Institutul
Na ional de Administra ie;
Ordinul comun al ministrului tineretului i sportului
i ministrului s
ii nr.
1.219/1.634/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condi iile necesar a fi
respectate pentru accesul
în bazele sportive, în vederea practic rii sporturilor
individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echip în aer liber, pentru
reluarea activit ii de nata ie în bazinele acoperite i în aer liber din România, în
vederea desf ur rii activit ilor sportive în spa ii închise, respectiv desf ur rii
activit ilor de preg tire fizic în s li de fitness i aerobic;
Ordinul ministrului muncii i protec iei sociale nr. 1.432 din 23 septembrie 2020 privind
modificarea i completarea Ordinului ministrului muncii i protec iei sociale nr.
741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prev zute la art. XII alin. (1) din
Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea i completarea unor
acte normative, precum i pentru stabilirea unor m suri în domeniul protec iei sociale în
contextul situa iei epidemiologice determinate de r spândirea coronavirusului
SARS-CoV-2, cu modific rile i complet rile aduse prin Ordonan a de urgen
a
Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea i completarea Ordonan ei de urgen a
Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea i completarea unor acte normative, precum
i pentru stabilirea unor m suri în domeniul protec iei sociale în contextul situa iei
epidemiologice determinate de r spândirea coronavirusului SARS-CoV-2 i pentru
stabilirea unor m suri suplimentare de protec ie social ;
Legea nr. 211 din 29 septembrie 2020 privind aprobarea Ordonan ei de urgen
a
Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor m suri active de sprijin destinate
angaja ilor i angajatorilor în contextul situa iei epidemiologice determinate de
spândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum i pentru modificarea unor acte
normative.
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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

