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INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

INFORMA II DE PRES

În perioada 01.07-31.07.2022, 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 2022, 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 IULIE:

În luna  iulie 2022, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam  au fost realizate
un num r de 267 ac iuni de control, din care 145  în domeniul rela iilor de munc i 122
în domeniul securit ii i s ii în munc . Urmare finaliz rii acestor ac iuni, au fost
dispuse 257  de m suri pentru remedierea deficien elor constatate.

Un num r de 133 angajatori au fost sanc iona i cu 159 de sanc iuni contraven ionale, din
care 135 avertismente contraven ionale i 24 amenzi în cuantum de 116.600 lei.

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

În luna iulie 2022, au fost realizate un num r de 122 ac iuni de control în domeniul
securit ii i s ii în munc . Au fost dispuse 96 de m suri pentru remedierea
deficien elor constatate.

Un num r de 82  angajatori au fost sanc iona i cu 95 de sanc iuni contraven ionale, din
care 83 de avertismente contraven ionale i 12 amenzi în cuantum de 47.000 lei.

Analiza situa iei evenimentelor de munc :

La Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam  au fost comunicate 17 evenimente de
munc . Împrejur rile în care s-au produs cele mai multe evenimente se refer  la
accidentele de circula ie, utilizarea  necorespunz toare a echipamentelor de munc i

derea de la acela i nivel. Toate  evenimentele  comunicate sunt în curs de cercetare.

A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELA IILOR DE MUNC

În luna iulie 2022, inspectorii de munc  au efectuat un num r de 145 controale, au
dispus 161 m suri pentru remedierea deficien elor constatate i au aplicat în total 64 de
sanc iuni contraven ionale, din care 12 amenzi în cuantum de 69.600 lei i 52 de
avertismente contraven ionale.

La 3 angajatori, inspectorii de munc  au identificat 3 persoane care prestau munc  f
a avea încheiat contract individual de munc  în form  scris .

Domeniile de activitate în care se presta munc  nedeclarat  sunt:construc ii, exploatare
forestier , bar.

În luna iulie 2022, angajatorii au încheiat i înregistrat la institu ia noastr  28 contracte
colective de munc i 4 acte adi ionale la contractul colectiv de munc  .
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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
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B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA  IULIE

I.Campania na ional  de verificare a modului în care sunt respectate cerin ele
minime pentru îmbun irea securit ii i protec ia s ii lucr torilor, precum i
verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea,
modificarea, suspendarea i executarea contractelor individuale de munc  de c tre
angajatorii  care  î i  desf oar  activit ile  în  sta iile  de  distribu ie  a  carburan ilor
auto

În perioada 15-22 iulie 2022, s-a desf urat Campania na ional  de verificare a modului
în care sunt respectate cerin ele minime pentru îmbun irea securit ii i protec ia

ii lucr torilor, precum i verificarea modului de respectare a prevederilor legale
privind încheierea, modificarea, suspendarea i executarea contractelor individuale de
munc  de c tre angajatorii care î i desf oar  activit ile în sta iile de distribu ie a
carburan ilor auto.

Obiectivele ac iunilor de control au fost :

  identificarea angajatorilor care nu respect  prevederile legale care reglementeaz
rela iile de munc   i luarea m surilor care se impun pentru determinarea
respect rii prevederilor legale de c tre angajatorii care î i desf oar  activitatea în
acest domeniu;

  diminuarea consecin elor sociale i economice negative care deriv  din
nerespectarea  de c tre angajatorii care desf oar  activitate în acest domeniu, a
prevederilor legale din domeniul rela iilor de munc i a s ii i securit ii în
munc .

  cre terea gradului de con tientizare a angajatorilor i a angaja ilor din domeniul
verificat în ceea ce prive te necesitatea respect rii prevederilor legale din domeniul
rela iilor de munc i a s ii i securit ii în munc ;

  eliminarea neconformit ilor constatate în domeniul rela iilor de munc i a
ii i securit ii în munc  în activit ile specifice ale societ ilor comerciale

din domeniul de activitate vizat de ac iune.

Au fost verifica i 34 de angajatori. Pentru deficien ele constatate cu ocazia controalelor
au fost dispuse 59 de  m suri de remediere i au fost aplicate un num r de 38 de
sanc iuni contraven ionale, din care 4 amenzi în cuantum de 9.800 lei i 34 de
avertismente contraven ionale

În  domeniul rela iilor de munc :

Pentru deficien ele constatate cu ocazia controalelor au fost dispuse 30 de m suri de
remediere  i au fost aplicate un num r de 9 sanc iuni contraven ionale, din care 2
amenzi în cuantum de 1.300 lei i 7 avertismente contraven ionale.

Deficien ele constatate în domeniul rela iilor de munc  au fost urm toarele:

nu era respectat  obliga ia de a ine eviden a orelor lucrate de salaria i;

registrul general de eviden  a salaria ilor era transmis cu date eronate;

dosarele  personale ale salaria ilor erau incomplete;
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nu era respectat  obliga ia angajatorului de a informa utilizarea frecvent  a muncii
de noapte la inspectoratul teritorial de munc ;

nu era respectat  prevederea legal  referitoare la obliga ia de a elibera salaria ilor
o adeverin  la încetarea activit ii;

nu era respectat  obliga ia de acordare a repaosului sapt mânal de 48 de ore
consecutive.

În  domeniul securit ii i s ii în munc :

Pentru deficien ele constatate  cu ocazia controalelor au fost dispuse 29 de  m suri de
remediere i au fost aplicate 29 de sanc iuni contraven ionale din care 27 de
avertismente contraven ionale i 2 amenzi în cuantum  de 8.500 lei.

Deficien ele constatate în domeniul  s ii i securit ii în munc  au fost
urm toarele:

rastelul de depozitare a buteliilor pentru aragaz nu era conectat la instala ia de
împ mântare;

nu au fost puse la dispozi ia lucr torilor fi ele cu date de securitate;

nu era utilizat echipamentul individual de protec ie de c tre lucr tori;

nu era organizat  activitatea de acordare a m surilor de prim ajutor;

nu era îngr dit i semnalizat  zona rezervoarelor cu carburan i;

nu a fost  transmis  lista cu substan e chimice periculoase  la inspectoratul teritorial
de munc ;

nu era realizat  o instruire corespunz toare a lucr torilor în domeniul securit ii i
ii în munc ;

nu era efectuat examenul medical periodic pentru lucr tori.

II.Ac iunea nr. 4 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 2022, coordonat de

tre Comisia European

În luna iulie 2022 au fost verificate 6 societ i i un num r de 21 produse. Nu au fost
dispuse m suri de remediere i nu au fost aplicate sanc iuni contraven ionale

III.Ac iunea nr. 10 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii-Ac iunea pentru
prevenirea îmboln virilor profesionale determinate de stresul profesional

În  perioada 09.05.2022-15.07.2022, în cadrul Ac iunii nr. 10 din Programul Cadru al
Inspec iei Muncii au fost verifica i 16 agen i economici, cu un num r de 2395 lucr tori.
Au fost dispuse 19 m suri de remediere a neconformit ilor i au fost aplicate 19
avertismente contraven ionale.

IV.Ac iunea  nr.  14  din  Programul  Cadru  al  Inspec iei  Muncii-Ac iune  pentru
verificarea modului în care se respect  prevederile legale de securitate i s tate în
munc  la curieratul de m rfuri en-gros i en detail
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Ac iunea se desf oar  la angajatorii care desf oar  activit i economice principale sau
secundare privind primirea, prelucrarea, transportul i distribuirea (intern  sau
interna ional ) scrisorilor, pachetelor i coletelor (de tip po tal) de c tre firme ce
desf oar  activit i în afara obligativit ii serviciului universal.

În perioada martie-iunie 2022, au fost verifica i 7 angajatori.Pentru înc lcarea legisla iei
în domeniul securit ii i s ii în munc , au fost dispuse 7 m suri de remediere a
neconformit ilor  i au  aplicate  7 sanc iuni contraven ionale din care o amend  în
cuantum de 5000 lei i cu 6 avertismente contraven ionale.

V.Verificarea respect rii prevederilor Ordonan ei de Urgen  nr. 99/2000 privind
surile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protec ia

persoanelor încadrate în munc

În perioada 4-8 iulie 2022, 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 efectuat un num r de 14 controale la agen i
economici, având un num r total de 165 salaria i. Au fost dispuse 7 m suri de remediere
a neconformit ilor.

Pentru nerespectarea prevederilor Ordonan ei de Urgen  a Guvernului nr. 99/2000, au
fost sanc iona i contraven ional 6 angajatori cu 7 sanc iuni contraven ionale, din care o
amend  în cuantum de 4000 lei i cu 6 avertismente contraven ionale.

VI. Întâlnire de informare organizat  în cadrul Proiectului ASCED, Angajare
Sustenabil i Competitivitate pentru Studen ii din Domeniul Economic i
Drept

În cadrul Proiectului  ASCED, Angajare  Sustenabil i Competitivitate pentru Studen ii
din Domeniul Economic i Drept, în data de 26 iulie 2022, Inspectoratul Teritorial de
Munc  Neam  a fost gazda unei delega ii de profesori i studen i din cadrul unei Facult i
de Drept din Ia i. În cadrul acestei vizite de studiu, studen ii au primit informa ii de la
inspectorul ef al Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam , despre organizarea,
func ionarea i atribu iile institu iei, despre specificul activit ii inspectorilor de munc .

La finalul vizitei, participan ii au primit materiale informative privind activit ile
specifice ale inspectoratului de munc .

VII. ITM Neam   a s rb torit  Ziua Inspec iei Muncii - 11 iulie
Ziua Inspec iei Muncii, 11 iulie, a fost instituit  prin Legea nr. 337 din 2018 privind
statutul inspectorului de munc .

Cu ocazia împlinirii a 23 de ani de la înfiin area Inspec iei Muncii prin Legea nr. 108 din
1999, Inspectoratul Teritorial de Munc  Neamt a organizat la sediu o mas  rotund  la
care au participat: reprezentan i ai angajatorilor i salaria ilor, ai patronatelor i
sindicatelor i ai serviciilor externe de prevenire i protec ie din jude ul Neam . Invita ii
au fost interesa i despre implementarea legisla iei armonizate în domeniul securit ii i

ii în munc , în special în întreprinderile mici i mijlocii i de combaterea
fenomenului muncii nedeclarate sau subdeclarate. Cu acest prilej au fost distribuite
materiale informative (pliante, bro uri,cd-uri) destinate lucr torilor i angajatorilor.
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VIII. Întâlnire on-line organizat  de  Grupul de ini iativ  Sfatului B trânilor Ta ca

În data de 27 iulie 2022, inspectorul ef al Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam , a
participat la întâlnirea informal , organizat  de grupul de ini iativ  „Sfatului B trânilor
Ta ca” pe anul 2022. Membrii comunit ilor locale, Prefectul Jude ului Neam , Adrian
Vasile Ni i reprezentan ii institu iilor publice s-au consultat, al turi de reprezenta ii
HeidelbergCement România, cu privire la dificult ile i oportunit ile comunit ilor
locale i la modul colaborativ în care acestea pot fi abordate i rezolvate.

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

În data de 18 iulie 2022, Consiliul Consultativ Tripartit s-a desf urat în sistem
on-line.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  IULIE :

Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 100 din 29 iunie 2022 privind aprobarea i
implementarea Planului na ional de m suri cu privire la protec ia  i incluziunea
persoanelor str mutate din Ucraina, beneficiare de protec ie temporar  în România,
precum i pentru modificarea i completarea unor acte normative;

Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 102 din 29 iunie 2022 pentru modificarea i
completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedur  fiscal ;

Legea nr. 195 din 4 iulie 2022 pentru completarea art. 25 din Legea contabilit ii
nr. 82/1991;

Legea nr. 199  din 7 iulie 2022 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul
de procedur  civil ;

Legea nr. 208 din 11 iulie 2022 pentru modificarea i completarea Legii nr. 98/2016
privind achizi iile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizi iile sectoriale, Legii
nr. 100/2016 privind concesiunile de lucr ri i concesiunile de servicii, precum i a
Legii nr. 101/2016 privind remediile i c ile de atac în materie de atribuire a
contractelor de achizi ie public , a contractelor sectoriale i a contractelor de
concesiune de lucr ri i concesiune de servicii, precum i pentru organizarea i
func ionarea Consiliului Na ional de Solu ionare a Contesta iilor;

Legea nr. 211 din 12 iulie 2022 pentru modificarea Legii nr. 78/2014 privind
reglementarea activit ii de voluntariat în România, precum i pentru completarea
Legii nr. 219/2015 privind economia social ;

Legea nr. 216 din 14 iulie 2022 pentru modificarea i completarea Legii nr. 85/2014
privind procedurile de prevenire a insolven ei i de insolven i a altor acte
normative;

Ordonan a Guvernului nr. 14 din 13 iulie 2022 pentru modificarea i completarea
Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul s ii;
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Ordonan a Guvernului nr. 16 din 15 iulie 2022 pentru modificarea i completarea
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative i alte m suri
financiar-fiscale;

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.218 din 1 iulie 2022 pentru modificarea i
completarea Reglement rilor privind inspec ia tehnic  periodic  a vehiculelor
înmatriculate sau înregistrate în România - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului
transporturilor, construc iilor i turismului nr. 2.133/2005;

Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 111 din 15 iulie 2022 pentru completarea
Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 80/2022 privind reglementarea unor m suri
în domeniul ocup rii posturilor în sectorul bugetar;

Legea nr. 220 din 15 iulie 2022 privind valorificarea adaptat  a unor m suri dovedite
benefice pentru institu iile  din domeniul justi iei instituite pe perioada st rii de
alert  declarate în vederea prevenirii  i combaterii efectelor pandemiei de
COVID-19;

Legea nr. 225 din 19 iulie 2022 pentru aprobarea Ordonan ei de urgen  a Guvernului
nr. 19/2022 privind unele m suri referitoare la garan iile de bun  execu ie
constituite în cadrul contractelor de achizi ie public i al contractelor sectoriale;

Legea nr. 256 din 21 iulie 2022 pentru modificarea i completarea Legii nr. 98/2016
privind achizi iile publice, pentru modificarea Legii nr. 99/2016 privind achizi iile
sectoriale, pentru modificarea Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucr ri i
concesiunile de servicii, precum i pentru modificarea art. 25 alin. (1) din Ordonan a
de urgen  a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i sanc ionarea
neregulilor ap rute în ob inerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor
publice na ionale aferente acestora;

Legea  nr. 258 din 21 iulie 2022 pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

Legea nr. 247 din 20 iulie 2022 pentru modificarea i completarea unor acte
normative privind  documentele de edere eliberate cet enilor Uniunii Europene i
membrilor de familie ai acestora, precum i în domeniul str inilor;

Ordinul ministrului dezvolt rii, lucr rilor publice i administra iei nr. 1.466 din 22
iulie 2022 pentru stabilirea formatului Raportului anual cu privire la respectarea
normelor de conduit   de c tre personalul contractual din aparatul propriu al
institu iilor i autorit ilor publice sau din institu iile aflate în subordine, coordonare
ori sub autoritate,  precum i a informa iilor con inute de acesta.

Inspector ef
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