INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

INFORMA II DE PRES
În perioada 01-31.12.2018, 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
2018, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr. 108/1999, republicat , Legii nr. 319/2006,
modificat i completat i Legii nr. 53/2003, modificat i completat .
A. ACTIVITATEA DESF URAT ÎN LUNA DECEMBRIE:
În aceast perioad , s-au efectuat 235 de controale, ocazie cu care s-au constatat 262
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 68 de
sanc iuni contraven ionale din care 3 amenzi în cuantum de 8.000 lei si 65 de avertismente.
I. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL S
II I SECURIT II ÎN MUNC ( SSM)
7 inspectori de munc din cadrul compartimentului SSM au realizat 95 vizite de control i
evaluare la unit i economice i au aplicat în total 62 de sanc iuni contraven ionale.
Analiza situa iei accidentelor de munc :
La Inspectoratul Teritorial de Munc Neam au fost comunicate 18 evenimente , din care 15
cu incapacitate temporar de munc (c dere la acela i nivel/de la mic în ime, utilizarea
necorespunz toare a echipamentelor de munc , accident de traseu) si 3 evenimente
soldate cu deces( 1 eveniment in care victima a fost strivita de un echipament de munca, 2
evenimente in care victimele au fost lovite de arbori dezr
cina i/anina i, arbori care s-au
prabusit) .
II. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELA IILOR DE MUNC ( RM)
12 inspectori de munc din cadrul compartimentului RM au controlat 140 de agen i
economici. Cu prilejul controalelor, au fost aplicate 6 sanc iuni contraven ionale, în
cuantum de 8.000 lei, pentru înc lc ri ale Legii nr. 53/2003, modificat i completat Codul Muncii, H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de eviden al salaria ilor.
Cu prilejul controalelor întreprinse în cursul lunii decembrie 2018, pentru nerespectarea
prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de eviden al salaria ilor au fost
dispuse 50 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 actul normativ men ionat, cel târziu în
ziua anterioar începerii activit ii. Nu au fost aplicate sanctiuni contraventionale.
B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA DECEMBRIE:
I. In data de 20.12.2018 a avut loc la Centrul de Perfec ionare al AJOFM Neamt întâlnirea
de lucru a Ministrului Muncii i Justi iei Sociale - dl. Marius Constantin Bud i cu
reprezentan ii institu iilor deconcentrate din judetul Neamt, subordonate ministerului. Cu
ocazia întâlnirii au fost abordate mai multe subiecte, de interes pentru institu ia noastr ,
fiind,in primul rand, discu ia referitoare la situa ia zilierilor, care de i lucreaza in cadrul
unor raporturi de munc (fara incheierea unui CIM), nu beneficiaz de vechime in munc i
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nu au calitatea de asigurat in sistemul na ional de asigurari sociale i nici in cazul asigur rii
pentru accidente de munc i boli profesionale. Un alt subiect discutat s-a referit la munca
nedeclarat
i consecin ele acesteia atât asupra lucratorilor cât i a angajatorilor,
punandu-se accentul pe ac iunile de informare i preven ie dar totodat i pe atitudinea
ferm a inspectorilor de munc in cazul identific rii muncii nedeclarate.
II. edin a de lucru I.T.M. Neam - Consiliul Consultativ Tripartit
În data de 18.12.2018, 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:
HOT RÂREA GUVERNULUI nr. 937 din 7 decembrie 2018 pentru stabilirea salariului de
baz minim brut pe ar garantat în plat ;
III. Ac iunea nr. 6 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii - Campanie na ional privind
verificarea respect rii prevederilor referitoare la autorizarea func ion rii din punct de
vedere al securit ii i s
ii în munc , conform H.G. nr.1425/2006, pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securit ii i s
ii în munc nr.
319/2006 cu modific rile i complet rile ulterioare”
In anul 2018, au fost verificati 103 angajatori si au fost eliberate de catre ITM Neamt 162
certificate constatatoare. Pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la
autorizarea functionarii din punct de vedere SSM, un numar de 58 angajatori au fost
sanctionati cu 58 avertismente contraventionale.
IV. Ac iunea nr. 9 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii - Campanie na ional pentru
verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la conditiile de functionare si
procedura de înregistrare a persoanelor juridice care î i desfasoar activitatea pe
teritoriul Romaniei ca agen i de plasare a fortei de munca în str in tate.
În perioada 05-14.12.2018, s-a desfasurat Campania national pentru verificarea
respect rii prevederilor legale cu privire la condi iile de func ionare si procedura de
inregistrare a persoanelor juridice care isi desfasoar activitatea pe teritoriul Romaniei ca
agen i de plasare a for ei de munca in strain tate.
Au fost verifica i 10 agenti economici, care la momentul controlului, nu desf urau
activitate de furnizare i management a for ei de munc . Nu au fost dispuse masuri
privitoare la respectarea prevederilor Legii nr.156/2000 privind protec ia cet enilor
români care lucreaz în str in tate – republicat cu modific rile i complet rile ulterioare
si nu au fost aplicate sanc iuni contraven ionale.
Începând cu data de 05.03.2018 AGENTUL DE PLASARE efectueaz în mod gratuit
activit i de mediere a cet enilor români în vederea angaj rii în str in tate, f
perceperea de la ace tia de comisioane, tarife sau taxe.
Conform prevederilor Legii nr.156/2000 privind protec ia cet enilor români care
lucreaz în str in tate – republicat cu modific rile i complet rile ulterioare, activitatea
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de plasare for de munc în str in tate, o poate desf ura un agent de plasare a for ei de
munc persoan juridic .
Acesta are în principal urm toarele obliga ii:
se înregistreze la inspectoratul teritorial de munc în a c rui raz teritorial î i
are sediul;
aib încheiate cu persoane juridice sau fizice, stabilite intr-un alt stat decât
România, care au calitate de angajator conform legisla iei statului respectiv,
contracte care con in oferte ferme de locuri de munc ;
încheie cu solicitan ii locurilor de munc contracte de mediere;
efectueze activit ile de mediere i plasare în mod gratuit.
CONTRACTUL DE MEDIERE este un contract de natura civil care se încheie de c tre agent
cu cet eanul român.
Acest contract de mediere trebuie s
con in : denumirea angajatorului din
str in tate/ ara pentru care se face medierea în vederea angaj rii, adres , num r de
telefon/fax; descrierea muncii i a condi iilor de munc , durata timpului de munc , durata
contractului de munc , salarizare, condi iile de transport, de locuit.
CONTRACTUL DE MUNC
Agen ii de ocupare a for ei de munc au obliga ia de a asigura încheierea contractelor de
munc dintre cet enii români i angajatorii str ini i în limba român .
CAU I UN LOC DE MUNC ÎN STR IN TATE
Verific dac agen iile care ofer locuri de munc în str in tate sunt înregistrate la
inspectoratul teritorial de munc ;
Verific cu aten ie oferta locului de munc ;
Verific adresa i existen a angajatorului str in pentru care ai optat;
Cite te cu aten ie clauzele contractului de mediere;
NU accepta cu u urin ofertele de munc prin intermediul anun urilor on-line;
Po i solicita un loc de munc în str in tate i Agen iei de omaj, prin Re eaua
EURES.
ATEN IONARE
Persoanele fizice nu au dreptul s exercite activit i de mediere;
Nu accepta achitarea unor sume de bani cu titlu de garan ii, întocmire ”curriculum
vitae“, traducere documente, procesare acte sau consultan ;
Plata c tre agentul de plasare a unor sume de bani, reprezint un risc pentru
persoana aflat în c utarea unui loc de munc ;
Nu accepta s pleci la munc în str in tate f
un contract de munc sau forme
legale de angajare acceptate în ara de destina ie;
Solu ionarea unor conflicte de munc pentru nerespectarea contractului de munc
de c tre angajatorul str in, este de competen a institu iilor statului respectiv;
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Pentru informa ii suplimentare pute i solicita sprijinul Ambasadei României din ara
respectiv , care v poate îndruma cu privire la demersurile legale pe care le pute i
urma.
Informa ii privind intermedierea i plasarea for ei de munc în str in tate, se regasesc pe
site-ul institutiei noastre :
http://www.itmneamt.ro/ghiduri/avertisment-munca-in-strainatate.pdf
V. În luna decembrie 2018, inspectorii de munc au participat la 1 edin a comitetului de
securitate i s
tate în munc organizat de 1 angajator cu peste 50 de lucr tori, edin a
în cadrul c reia a fost încurajat realizarea unui dialog real între partenerii sociali:
patronat, sindicat/reprezentan ii lucr torilor cu r spunderi specifice, astfel încât lucr torii
aib posibilitatea de a solicita îmbun
iri privind securitatea i s
tatea în munc , de
a oferi sugestii i de a face propuneri, pentru crearea unor locuri de munc sigure i
toase.
VI. Noutati legislative
A. Conform prevederilor Hot rarii de Guvern
nr. 937/07.12.2018 ( MOF nr.
1045/10.12.2018) pentru stabilirea salariului de baz minim brut pe ar garantat în plat :
(1) Incepând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de baz minim brut pe ar garantat în
plat , prevazut la art. 164,alin.1 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modific rile si
complet rile ulterioare, se stabile te in bani, fara a include sporuri i alte adaosuri, la
suma de 2080 lei, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore, pe lun ,
reprezentând 12,43 lei/or .
(2) Prin excep ie de la prevederile alin. (1), începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru
personalul încadrat 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 , f
a include sporuri i alte adaosuri, se majoreaz
de la 2.080 lei la 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în
medie pe lun , reprezentând 14,044 lei/or .
Conform dispozi iilor art.260,alin.1 din Legea nr.53/2003, nerespectarea dispozi iilor
privind garantarea în plat a salariului minim brut pe ar ,se sanctioneaza cu amend de la
300 lei la 2.000 lei.
B. Conform prevederilor Ordonan ei de Urgen nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind
instituirea unor m suri în domeniul investi iilor publice i a unor m suri fiscal-bugetare,
modificarea i completarea unor acte normative i prorogarea unor termene, incepand cu
data de 29.12.2018, urmatoarele acte normative se modific dup cum urmeaz :
ART. 65 din OUG nr. 114/2018
Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activit i cu caracter ocazional desf urate
de zilieri, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 22 decembrie
2015, cu modific rile i complet rile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum
urmeaz :
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1. La articolul 4, dup alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu
urm torul cuprins:
"(6) O persoan nu poate presta activit i în regim zilier mai mult de 120 de zile în
decursul unui an calendaristic, indiferent de num rul de beneficiari, cu excep ia zilierilor
care presteaz activit i în domeniul cre terii animalelor în sistem extensiv prin p unatul
sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activit i sezoniere în cadrul gr dinilor
botanice aflate în subordinea universit ilor acreditate, precum i în domeniul viticol,
pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic.
(7) Beneficiarul nu poate utiliza o persoana mai mult de 25 de zile calendaristice în mod
continuu în activit ile de tip zilier.
(8) Dac activitatea depus de zilier necesit o perioad mai mare decât cea prev zut la
alin. (7), acesta poate fi utilizat pe baz de contract de munc pe perioad determinat ."
2. La articolul 13, alineatul (1) se modific i va avea urm torul cuprins:
"ART. 13
(1) Munca necalificat cu caracter ocazional se poate presta în urm toarele domenii
prev zute în Clasificarea activit ilor din economia na ional , actualizat :
a) agricultur , vân toare i servicii anexe - diviziunea 01;
b) silvicultur , cu excep ia exploat ri forestiere - diviziunea 02;
c) pescuit i acvacultur - diviziunea 03;"
3. La articolul 14 alineatul (1), partea introductiv se modific i va avea urm torul
cuprins:
"ART. 14
(1) Urm toarele fapte s vâr ite de beneficiar i zilier constituie contraven ii i se
sanc ioneaz dup cum urmeaz :"
4. La articolul 14 alineatul (1), dup litera h) se introduce o nou liter , litera i), cu
urm torul cuprins:
"i) nerespectarea de c tre zilier a prevederilor art. 4 alin. (6) se sanc ioneaz cu amend
de la 500 lei la 2.000 lei."
5. La articolul 14, alineatul (3) se modific i va avea urm torul cuprins:
"(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data
înmân rii procesului-verbal ori, dup caz, de la data comunic rii acestuia, jum tate din
minimul amenzii prev zute la alin. (1), agentul constatator f când men iune despre aceast
posibilitate în procesul-verbal."
ART. 71 din OUG nr. 114/2018
(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, în perioada 1 ianuarie 2019 31 decembrie 2019, pentru domeniul construc iilor, salariul de baz minim brut pe ar
garantat în plat se stabile te în bani, f
a include sporuri 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 17,928 lei/or .
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(2) Prevederile alin. (1) se aplic exclusiv domeniilor de activitate prev zute la art. 66
pct. 1 din prezenta ordonan de urgen .
a) angajatorii desf oar activit i în sectorul construc ii care cuprind:
(i) activitatea de construc ii definit la codul CAEN 41.42.43 - sec iunea F - Construc ii;
(ii) domeniile de producere a materialelor de construc ii, definite de urm toarele coduri
CAEN:
2312 - Prelucrarea i fasonarea sticlei plate;
2331 - Fabricarea pl cilor i dalelor din ceramic;
2332 - Fabricarea c mizilor, iglelor i altor produse pentru construc ii din argil ars ;
2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construc ii;
2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construc ii;
2363 - Fabricarea betonului;
2364 - Fabricarea mortarului;
2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment i ipsos;
2370 - T ierea, fasonarea i finisarea pietrei;
2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construc ii;
1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie i tâmpl rie pentru construc ii;
2512 - Fabricarea de u i i ferestre din metal;
2511 - Fabricarea de construc ii metalice i p i componente ale structurilor metalice;
0811 - Extrac ia pietrei ornamentale i a pietrei pentru construc ii, extrac ia pietrei
calcaroase, ghipsului, cretei i a ardeziei;
0812 - Extrac ia pietri ului i nisipului;
711 - Activit i de arhitectur , inginerie i servicii de consultan tehnic ;
Inspector ef
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