
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

INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

INFORMA II DE PRES

În perioada 01-31.12.2020, 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  DECEMBRIE:

În aceast  lun  s-au efectuat 199 de controale, ocazie cu care s-au constatat 181 de
deficien e în domeniul rela iilor de munc  (RM) i al securit ii i s ii în munc
(SSM) i s-au dispus 187 de m suri pentru remedierea deficien elor constatate,
aplicându-se 70 de sanc iuni contraven ionale din care 13 amenzi în cuantum de 90.500
lei.

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

În luna decembrie, inspectorii de munc  din cadrul compartimentului SSM au realizat 110
vizite de control i evaluare la angajatori, au constatat un num r de 54  abateri de la
prevederile legale i au dispus 60 de m suri pentru remedierea deficien elor constatate.

Un num r de 39 angajatori au fost sanc iona i cu 54 de  sanc iuni contraven ionale, din
care 44  de avertismente contraven ionale i 10 amenzi în valoare de 59.500 lei.

Analiza situa iei evenimentelor de munc :

La Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam  au fost comunicate 5 evenimente de munc .
Împrejur rile în care s-au produs cele mai multe evenimente se refer  la utilizarea
necorespunz toare a echipamentelor de munc i accidentele de circula ie.Toate
evenimentele  comunicate sunt în curs de cercetare.

A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELA IILOR DE MUNC

În luna decembrie, inspectorii de munc  din cadrul compartimentului RM au efectuat un
num r de 89 controale privind identificarea i combaterea cazurilor de munc
nedeclarat , au dispus 127 de m suri i au aplicat în total 16 sanc iuni contraven ionale,
din care 3 amenzi în cuantum de 31.000 lei i 13  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 doi angajatori, inspectorii de munc  au identificat dou  persoane care prestau munc
nedeclarat , din care o persoan  f  a avea încheiat contract individual de munc  în
form  scris i o persoan  depistat  la munc  în afara programului de lucru stabilit în
cadrul contractului individual de munc  cu timp par ial.Au fost dispuse 2 m suri si au
fost aplicate 2 amenzi în cuantum de 30.000 lei.

Domeniile de activitate în care se presta munc  nedeclarat  sunt:  baruri i restaurante.
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Pentru nerespectarea prevederilor H.G. 905/2017, au fost dispuse 39 de m suri, iar 7
angajatori au fost sanc iona i cu 7 sanc iuni contraven ionale, din care o amend  în
cuantum de 1000 lei i 6 avertismente contraven ionale.

În perioada de referin , angajatorii au încheiat i înregistrat la institu ia noastr  9
contracte colective de munc i 2 acte adi ionale la contractele colective de munc  .

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

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 verificat  respectarea prevederilor Legii nr. 55/2020
privind unele m suri pentru prevenirea i combaterea efectelor pandemiei de
COVID – 19, în vederea  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

tatea lucr torilor. În 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
men ionat , 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 luna decembrie 2020, inspectorii de munc  au verificat un num r de 97 agen i
economici, cu un num r total de 506 salaria i.

Au fost efectuate un num r de 97 controale, din care 4 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 16 angajatori cu 15 avertismente
contraven ionale i o amend  în cuantum de 1000 lei i au fost dispuse 16  m suri de
remediere a neconformit ilor constatate.

II. Ac iunea nr. 4 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – Campania 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 ianuarie –
decembrie 2020. În luna decembrie s-a întocmit raportul final.

Din punct de vedere al securit ii i s ta ii în munc , în cadrul acestei ac iuni, au
fost verifica i un num r de 63 angajatori cu un num r total de 1670 lucr tori.

Pentru înc lcarea legisla iei în domeniul securit ii i s ii în munc  au fost dispuse
96 m suri de remediere a neconformit ilor constatate, au fost sanc ionati un num r de
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53 angajatori cu 96 de sanc iuni contraven ionale din care 8 amenzi în cuantum de
31.000 lei i 88 avertismente contraven ionale.

A fost sistat  activitatea la un loc de munc i s-au oprit din func iune trei echipamente
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 2020, coordonat de

tre Comisia European

În luna decembrie  2020, au fost verificate 4 societ i i un num r de 34 produse. Nu au
fost dispuse m suri de remediere i nu au fost aplicate sanc iuni contraven ionale.

IV.  Ac iunea  nr.  14  din  Programul  Cadru  al  Inspec iei  Muncii  -  Ac iune  de  control
pentru verificarea modului în care se respect  prevederile legale de securitate i

tate în munc  la transportatorii rutieri i la beneficiarii serviciilor de transport
rutier de m rfuri

Ac iunea s-a desf urat în perioada ianuarie-decembrie, având în grupul int
angajatorii care desf oar  activit i economice principale sau secundare de transport
rutier al m rfurilor i beneficiarii acestor servicii de transport. Astfel, au fost  viza i
operatori ce utilizeaz  mijloace de transport cu masa de peste 3,5 tone, din domeniile:
comer  cu ridicata, comer  cu am nuntul, depozitare i activit i auxiliare pentru
transporturi construc ii de cl diri, lucr ri de geniu civil i lucr ri speciale de construc ii .

În cadrul activit ilor de control s-a urm rit modul de colaborare dintre transportatorii
de m rfuri i beneficiarii acestor transporturi.

Cu aceast  ocazie, s-au constatat urm toarele deficien e la beneficiari:

- lipsa semnaliz rii de securitate a rampelor de înc rcare/desc rcare;
- nu sunt stabilite reguli privind amplasarea i p strarea distan ei fa  de liniile de înalt
tensiune la desc rcarea m rfii;
- nu sunt asigurate echipamente de munc  f  pericol, în special cele ce intr  sub
inciden a ISCIR;
- nu sunt asigurate condi ii ca fiecare lucr tor s  primeasc  o instruire adecvat
desf ur rii activit ilor de încarcare/desc rcare;
În cazul transportatorilor deficien ele constatate sunt urm toarele:
-  lipsa instruc iunilor proprii SSM, transport/încarcare/desc rcare marf ;
- conducatorul auto nu poart  echipament individual de protec ie în timpul opera iunii
de încarcare/desc rcare;
- lipsa dovezilor privind asigurarea echipamentului individual de protec ie pentru
conduc torii auto care desf oar  opera iuni de încarcare/desc rcare.

Din punct de vedere al securit ii i s ii în munc , în cadrul acestei ac iuni, au fost
verificati un num r de 12 angajatori (7 transportatori de m rfuri i 5 beneficiari).

Pentru înc lcarea legisla iei în domeniul securit ii i s ii în munc  au fost dispuse
9 m suri de remediere a neconformit ilor constatate  i au fost sanc iona i un num r
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de 8 angajatori cu 9  sanc iuni contraven ionale din care 2 amenzi în cuantum de 9.000
lei i 7 avertismente contraven ionale.

A fost sistat  activitatea la un  loc de munc i s-a oprit din func iune un  echipament
de munc  pentru constatarea unor pericole iminente de accidentare.

V. Ac iunea nr. 16 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – Campania na ional  de
verificare a respect rii prevederilor legale privind securitatea i s tatea în munc
la desf urarea activit ilor cu articole pirotehnice

În  perioada decembrie 2020-ianuarie 2021  s-a desf urat Ac iunea de control pentru
verificarea respect rii prevederilor legale la comercializarea  articolelor pirotehnice.

Obiectivul  ac iunii a fost identificarea i verificarea agen ilor economici care desf oar
activit i de de inere, transport, manipulare, depozitare i comercializare a articolelor
pirotehnice privind respectarea prevederilor legale în vigoare.

Premerg tor etapei de control, ITM Neam  a desf urat etapa de avizare a spa iilor
pentru comercializare i autorizare a unit ilor, precum i testarea i autorizarea
pirotehnicienilor. Pentru desf urarea activit ilor cu articole pirotehnice în jude ul
Neam  au fost autoriza i 23 de agen i economici, 9 dintre ace tia utilizeaz
pirotehnicieni autoriza i i pot organiza jocuri de artificii, iar restul au fost autoriza i
pentru comercializarea articolelor pirotehnice. Au fost avizate un num r de 25 spa ii de
comercializare.

În  timpul activit ii de autorizare/avizare reprezentan ii agen ilor economici au fost
îndruma i cu privire la regimul de de inere, transport, manipulare, depozitare i
comercializare a articolelor pirotehnice precum i cu privire la r spunderile juridice în
cazul constat rii  abaterilor de la reglement rile legale.

În cadrul etapei de control inspectorii de munc  au verificat dac  de in torii de articole
pirotehnice respect  condi iile prev zute în autoriza ii pentru a desf ura aceste
activit i, mi carea articolelor pirotehnice, respectiv , dac  intrarea i ie irea acestora
se face în baza documentelor prev zute de lege, transportul articolelor pirotehnice  se
face conform prevederilor legale, depozitarea acestora este conform , dac  nu sunt
dep ite cantit ile aprobate pentru a fi depozitate, articolele sunt etichetate conform
legii i au aplicate instruc iuni de utilizare în limba român .

 Au fost controla i to i agen ii economici autoriza i, unul dintre ace tia fiind sanc ionat
contraven ional pentru c  în spa iul destinat p str rii articolelor pirotehnice se aflau i
alte materiale.

VI.Ac iunea nr. 19 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – Ac iune de informare a
angajatorilor care creeaz  noi locuri de munc i sprijinirea acestora pentru
asigurarea unui mediu de munc  sigur i s tos

Ac iunea de verificare s-a desf urat în perioada ianuarie - decembrie 2020, în toate
jude ele si a urm rit con tientizarea angajatorilor cu privire la necesitatea respect rii
cerin elor legale privind securitatea i s tatea în munc i verificarea respect rii
acestor prevederi. Grupul int  l-a constituit angajatorii care au înfiin at noi
întreprinderi/unit i în anul 2020, respectiv, în anul 2019.
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Ac iunea a avut ca obiectiv sprijinirea mediului de afaceri, prin consilierea angajatorilor
care înfiin eaz  noi firme, cu privire la obliga iile ce le revin în domeniul securit ii i

ii în munc , conform prevederitor legale în domeniu.

Furnizarea informa iilor a fost efectuat  prin e-mail, în contextul pandemiei COVID-19,
la un num r de  90 de angajatori sau reprezentan i ai acestora.

Inspectorii de munc  au efectuat  verific ri cu caracter preventiv la 48 de IMM-uri
înfiin ate, în func ie de domeniul de activitate i de riscurile profesionale care s-ar
putea manifesta la noile locuri de munc .

Inspectorii de munc  au consemnat rezultatul verific rilor efectuate prin completarea
chestionarului privind verificarea respectarii cerin elor minime generate de securitate
i s tate în munc .

Au fost constatate un num r de 31 deficien e, pentru care s-au dispus 31 de m suri de
remediere.

VII.Ac iunea  nr.  20  din  Programul  Cadru  al  Inspec iei  Muncii  –  Ac iune  de  control
privind securitatea i s tatea în munc  a lucr torilor vârstnici din IMM

Ac iunea de verificare s-a desf urat în perioada ianuarie-decembrie 2020 i a urm rit
informarea i con tientizarea angajatorilor privind necesitatea respect rii prevederilor
legale referitoare la evaluarea riscurilor, inând seama de perspectiva de vârsta i gen,
precum i referitor la securitatea i s tatea în munc  a lucratorilor varstnici.

În trimestrele II- IV 2020, au fost controla i un num r de 30  angajatori, în care î i
desf oar  activitatea 127 lucr tori vârstnici.

Au fost constatate 42 de deficien e, pentru care s-au dispus  42 m suri de remediere.

Pentru înc lcarea legisla iei în domeniul securit ii i s ii în munc , un num r de
24 angajatori au fost sanc ionati cu 3 amenzi în cuantum de 8500 lei i 38 de
avertismente contraven ionale.

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

În data de 22 decembrie  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.

IX. În Monitorul Oficial al României nr. 40 din 13 ianuarie 2021a fost publicat
Hot rârea Guvernului nr. 4 din 13 ianuarie 2021 pentru stabilirea salariului de baz
minim brut pe ar  garantat în plat  care prevede:
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ART. 1
    (1)  Începând cu data intr rii în vigoare a prezentei hot râri, salariul de baz  minim
brut pe ar  garantat în plat , prev zut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul
muncii, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, se stabile te în bani, f
a  include  sporuri  i  alte  adaosuri,  la  suma  de  2.300  lei  lunar,  pentru  un  program
normal de lucru în medie de 169,333 ore pe lun , reprezentând 13,583 lei/or .
    (2)  Prin excep ie de la prevederile alin. (1), începând cu data intr rii în vigoare a
prezentei hot râri, 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 stabile te la suma de 2.350 lei lunar, pentru un
program normal de lucru de 169,333 ore în medie pe lun , reprezentând 13,878
lei/or .

    ART. 2
    În aplicarea prevederilor art. 164 alin. (1^2) din Legea nr. 53/2003, republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare, începând cu data intr rii în vigoare a prezentei
hot râri, toate drepturile i obliga iile stabilite potrivit legii se determin  prin raportare
la nivelul de 2.300 lei al salariului de baz  minim brut pe ar  garantat în plat .

    ART. 3
    La data prev zut  la art. 1, Hot rârea Guvernului nr. 935/2019 pentru stabilirea
salariului de baz  minim brut pe ar  garantat în plat , publicat  în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 1010 din 16 decembrie 2019, se abrog .

C.NOUT I LEGISLATIVE ÎN LUNA DECEMBRIE :

Legea nr. 278 din 27 noiembrie 2020 pentru aprobarea Ordonan ei 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;

Ordinul ministrului muncii i protec iei sociale nr. 1.705 din 27 noiembrie 2020 pentru
modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii i protec iei sociale nr. 848/2020
privind aprobarea modelului documentelor prev zute la art. XV 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, în cazul persoanelor care au încheiate conven ii individuale de munc  în baza Legii nr.
1/2005 privind organizarea i func ionarea coopera iei;

Ordinul ministrului muncii i protec iei sociale nr. 1.706 din 27 noiembrie 2020 pentru
modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii i protec iei sociale nr. 740/2020
privind aprobarea modelului documentelor prev zute la art. XV 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
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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 ;

Hot rârea Guvernului  nr. 1.038 din 4 decembrie 2020 pentru modificarea i completarea
anexei nr. 3 la Hot rârea Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea st rii de alert  pe
teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum i stabilirea

surilor care se aplic  pe durata acesteia pentru prevenirea i combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19;

Ordinul comun  nr. 335/4.225/2.078/1.730/2020 pentru aprobarea Regulamentului
privind desf urarea activit ii pie elor agroalimentare, inclusiv a pie elor volante, pe
perioada st rii de alert  instituite pe teritoriul României, cu stabilirea m surilor care se
aplic  pe durata acesteia pentru prevenirea i combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19;

Hot rârea Guvernului  nr. 1.035 din 27 noiembrie 2020 privind modificarea i
completarea anexei la Hot rârea Guvernului nr. 153/2018 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de munc , a categoriilor de personal, a

rimii concrete a sporului pentru condi ii de munc  prev zut în anexa nr. II la Legea-
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului pl tit din fonduri publice, precum i
a condi iilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupa ional  de func ii bugetare
"S tate i asisten  social ";

Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 209 din 27 noiembrie 2020 privind modificarea
art. IV alin. (6) din Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea
i completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor m suri în domeniul s ii

publice în situa ii de risc epidemiologic i biologic, a Ordonan ei de urgen  a Guvernului
nr. 158/2005 privind concediile i indemniza iile de asigur ri sociale de s tate,
precum i pentru stabilirea unor m suri cu privire la acordarea concediilor medicale i
pentru reglementarea unor m suri în domeniul s ii cauzate de evolu ia r spândirii
infec iilor determinate de virusul SARS-CoV-2;

 Legea nr.nr. 279 din 7 decembrie 2020 pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 211 din 4 decembrie 2020 privind prelungirea
aplic rii unor m suri de protec ie social  adoptate în contextul r spândirii
coronavirusului SARS-CoV-2, precum i pentru modificarea 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. 1.046 din 4 decembrie 2020 privind completarea Hot rârii
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
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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. 282 din 8 decembrie 2020 pentru aprobarea 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 ;

Ordinul comun al ministrului muncii i protec iei sociale i al ministrului culturii
nr.1.707/3.436/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii i
protec iei sociale i al ministrului culturii nr. 743/2.802/2020 privind aprobarea
modelului documentelor prev zute la art. XV alin. (4) 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

spândirea coronavirusului SARS-CoV-2  i pentru stabilirea unor m suri suplimentare de
protec ie social ;

Ordinul comun al ministrului muncii i protec iei sociale i al ministrului tineretului i
sportului nr . 1.708/1.531/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii
i protec iei sociale i al ministrului tineretului i sportului nr. 742/493/2020 privind

aprobarea modelului documentelor prev zute la art. XV alin. (2) 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 ;

Hot rârea Guvernului  nr. 1.065 din 11 decembrie 2020 privind prelungirea st rii de
alert  pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum i
stabilirea m surilor care se aplic  pe durata acesteia pentru prevenirea i combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19;

Legea nr. 298 din 24 decembrie 2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul
muncii;

Hot rârea Guvernului  nr. 1.075 din 11 decembrie 2020 pentru modificarea Hot rârii
Guvernului nr. 1.092/2006 privind protec ia lucr torilor împotriva riscurilor legate de
expunerea la agen i biologici în munc ;
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 Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 220 din 30 decembrie 2020 privind aplicarea
unor m suri de protec ie social  dup  1 ianuarie 2021 în contextul r spândirii
coronavirusului SARS-CoV-2, precum i pentru modificarea unor acte normative;

Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 221 din 30 decembrie 2020 pentru modificarea i
completarea Ordonan ei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a
regulilor privind perioadele de conducere, pauzele i perioadele de odihn  ale
conduc torilor auto i utilizarea aparatelor de înregistrare a activit ii acestora;

Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 226 din 30 decembrie 2020 privind unele m suri
fiscal-bugetare i pentru modificarea i completarea  unor acte normative i prorogarea
unor termene;

Hot rârea Guvernului  nr 1.133 din 30 decembrie 2020 privind stabilirea contingentului
de lucr tori str ini  nou-admi i pe pia a for ei de munc  în anul 2021.

27.01.2021  Inspector ef
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