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INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

INFORMA II DE PRES

În perioada 01.04-30.04.2022, 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  APRILIE:

În luna aprilie 2022, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam  au fost
realizate un num r de 191 ac iuni de control, din care 100 în domeniul rela iilor de
munc i 91 în domeniul securit ii i s ii în munc . Urmare finaliz rii acestor
ac iuni, au fost dispuse 184 de m suri pentru remedierea deficien elor constatate.

Un num r de 107 angajatori au fost sanc iona i cu 120 de sanc iuni contraven ionale, din
care 101 avertismente contraven ionale i 19 amenzi în cuantum de 109.400 lei.

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

În luna aprilie 2022, au fost realizate un num r de 91 ac iuni de control în domeniul
securit ii i s ii în munc . Au fost dispuse 66 de m suri pentru remedierea
deficien elor constatate.

Un num r de 59 angajatori au fost sanc iona i cu 66 de sanc iuni contraven ionale, din
care 58 avertismente contraven ionale i 8 amenzi în cuantum de 29.500 lei.

Analiza situa iei evenimentelor de munc :
La Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam  au fost comunicate 13 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 ,

derea de la acela i nivel sau de la mic  în ime.Dintre evenimentele comunicate,
dou  au fost mortale. Toate  evenimentele  comunicate sunt în curs de cercetare.

A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELA IILOR DE MUNC

În luna aprilie 2022, inspectorii de munc  au efectuat un num r de 100 controale, au
dispus 118 m suri pentru remedierea deficien elor constatate i au aplicat în total 54 de
sanc iuni contraven ionale, din care 11 amenzi în cuantum de 79.900 lei i 43 de
avertismente contraven ionale.

La trei angajatori din domeniile panifica ie i exploatare forestier , inspectorii de munc
au identificat trei persoane care prestau munc  f  a avea încheiat contract individual
de munc  în form  scris .

În luna aprilie 2022, angajatorii au încheiat i înregistrat la institu ia noastr  11
contracte colective de munc .

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA  APRILIE

I.  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
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Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2022, coordonat de c tre Comisia
European

În luna aprilie 2022 au fost verificate 6 societ i i un num r de 26 produse. Nu au fost
dispuse m suri de remediere i nu au fost aplicate sanc iuni contraven ionale

II.Ac iunea nr. 5 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – Campanie na ional  pentru
identificarea cazurilor de munc  nedeclarat

În perioada 05.04 –08.04.2022, s-a desf urat 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 f inoase i
comer  cu am nuntul al pâinii, produselor de patiserie i produselor zaharoase, în
magazinele specializate.

Au fost verifica i 26 de angajatori.

În  domeniul rela iilor de munc  au fost constatate 26 de neconformit i   pentru care au
fost dispuse  m suri de remediere i au fost aplicate 15 sanc iuni contraven ionale din
care 3 amenzi în cuantum de 43.000 lei  i 12 avertismente contraven ionale.

Inspectorii de munc  au identificat la doi angajatori, câte o persoan  care presta munc
 a avea încheiat contract individual de munc  în form  scris .

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

primirea la munc  a unei persoane f  încheierea contractului individual de munc
în form  scris , cel târziu în ziua  anterioar  începerii activit ii ;

angajatorul nu a cuprins în contractul individual de munc  cu timp par ial
repartizarea programului de lucru;

nu se respecta obliga ia de a ine eviden a orelor lucrate de salaria i;

nu  se respectau prevederile legale privind munca de noapte;

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

regulamentul intern era incomplet;

nu se respecta obliga ia de acordare a repaosului sapt mânal de 48 de ore
consecutive.

În  domeniul securit ii i s ii în munc  au fost constatate 25 de neconformit i
pentru care au fost dispuse  m suri de remediere i au fost aplicate 25 sanc iuni
contraven ionale din care o amend  în cuantum de 3.500 lei i 24 de avertismente
contraven ionale.

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

nu era acordat echipamentul individual de protec ie;

nu era asigurat  verificarea instala iei de legare la p mânt a echipamentelor tehnice
ac ionate electric;
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nu erau efectuate inspec ile i între inerile periodice a echipamentelor de munc  în
conformitate cu c ile tehnice;

nu era realizat controlul medical periodic al lucr torilor;

nu erau semnalizate locurile de munc  periculoase;

nu era realizat  o instruire corespunz toare a lucr torilor.

III. Ac iune de informare i preven ie privind preîntâmpinarea cazurilor de munc
nedeclarat i munc  subdeclarat

În perioada 01.04.2022 – 30.04.2022, au fost comunicate  320 de  scrisori de informare la
angajatori.Comunicarea scrisorilor de informare se realizeaz  atât în cadrul ac iunilor de
control privind verificarea modului de respectare a legisla iei din domeniul rela iilor de
munc , cât i prin e-mail.

Ac iunea s-a desf urat în cadrul campaniei de informare i con tientizare a
angajatorilor în ceea ce prive te necesitatea respect rii prevederilor legale în domeniul
rela iilor de munc , la angajatori care presteaz   activitate în domenii  susceptibile de
utilizare a muncii nedeclarate sau subdeclarate, demarat  în data de 25 august 2021.

IV. Ac iunea nr. 11 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii - CONCURS NA IONAL
TIU I APLIC SECURITATEA I S TATEA ÎN MUNC  SE DEPRIND DE PE B NCILE

COLII”

În luna aprilie 2022, inspectori de munc  din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munc
Neam  au preg tit în colaborare cu cadrele didactice i elevii de la Colegiul Tehnic
„Gheorghe Cartianu” din  Piatra Neam i Colegiul Na ional de Informaticã din Piatra
Neam , concursul na ional „ TIU I APLIC - SECURITATEA I S TATEA ÎN MUNC  SE
DEPRIND DE PE B NCILE COLII”. Prin acest concurs se urm re te încurajarea i
atragerea elevilor în activit i de studiere a disciplinei numit  „Securitate i s tate în
munc ”, de promovare a securit ii i s ii în munc i pentru formarea unei culturi
de prevenire în rândul tinerilor din licee i coli profesionale.

La etapa jude ean  a concursului au participat 24 echipe (48 de elevi) de la cele dou
colegii, la sec iunea tehnologic i  teoretic , ciclul inferior i superior.

În data de 3 mai 2022, la sediul Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam  au fost
premia i, de c tre inspectorul ef al ITM Neam  Ioan Popescu, elevii i profesorii
participan i la etapa jude ean  a concursului .

La etapa na ional  care se va desf ura la Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi din Ia i, în
perioada 13-15 mai 2022, vor participa câ tig torii locului I de la cele 2 sec iuni,
tehnologic i teoretic, câte dou  echipe de la cele dou  colegii participante pentru ciclul
inferior i superior (8 elevi).

Elevii au demonstrat c i-au însu it temeinic cuno tin ele dobândite în perioada de
preg tire a concursului i c  pot s  identifice corect atât echipamentele individuale de
protec ie cât i  riscurile la care sunt expu i lucr torii din diverse domenii de activitate.
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V. Ac iunea nr. 25 din Programul propriu de ac iuni ITM Neam - Ac iunea de
verificare a respect rii prevederilor legale de securitate i s tate în munc i în
domeniul rela iilor de munc  la unit ile care desf oar  activit i de exploatare
forestier  (doborâre arbori, colectare i transport mas  lemnoas )

În perioada 4-8 aprilie 2022 s-a desf urat Ac iunea de verificare a respect rii
prevederilor legale de securitate i s tate în munc i în domeniul rela iilor de munc
la unit ile care desf oar  activit i de exploatare forestier  (doborâre arbori,
colectare i transport mas  lemnoas ).

Au fost verifica i 11 angajatori. Inspectorii de munc  au constatat 19 neconformit i
pentru care au fost dispuse m suri de remediere i au aplicat un num r de 15 san iuni
contraven ionale din care 7 amenzi în cuantum de 39.000 lei i 8 de avertismente
contraven ionale.

La un  angajator a fost identificat  o  persoan  care presta munc   f  a  avea încheiat
contract  individual de munc  în form  scris , cel târziu în ziua  anterioar  începerii
activit ii, acesta fiind sanc ionat cu amend  contraven ional .

Deficien ele constatate în ac iunile de control în domeniul securit ii i s ii în
munc  au fost urm toarele:

- nu erau utilizate de c tre lucr tori echipamentele individuale de protec ie (casc  de
protec ie, pantaloni antilan ), acordate de angajatori;

- lipsa trusei sanitare de acordare a primului ajutor la locul de munc ;

- nu erau desemna i de c tre angajatori lucr tori care acord   primul ajutor la locul de
munc ;

- nu era realizate semnaliz rile de securitate i s tate în munc  în parchete i
platforme primare.

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

- primirea la munc  a unei  persoane f  încheierea contractului individual de munc  în
form  scris , cel târziu în ziua  anterioar  începerii activit ii ;

- nu se respecta obliga ia de a ine eviden a orelor lucrate de salaria i;

- angajatorul nu a cuprins în contractul individual de munc  cu timp par ial repartizarea
programului de lucru.

VI. Sesiune de informare în cadrul Proiectului: Sprijin pentru implementarea
Conven iei de la Istanbul în România

În data de 07.04.2022, s-a desf urat la Grand Hotel Ceahl u Piatra Neam , o edin  de
informare cu privire la modalit ile de îmbun ire a metodelor de interven ie
interinstitu ionalizat  pentru prevenirea i combaterea violen ei domestice i de gen.

La aceast  întâlnire au participat 2 inspectori de munc  din cadrul ITM Neam .
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VII. Ac iuni realizate de ITM Neam  cu prilejul zilei de 28 aprilie , Ziua interna ional
a  securit ii  i  s ii  în  munc ,  dar  i  ziua  în  care  se  comemoreaz  victimele
accidentelor de munc

În fiecare an, la 28 aprilie, Organiza ia Interna ional  a Muncii (OIM) s rb tore te Ziua
Interna ional  a Securit ii i S ii în Munc  (SSM)  pentru  a  promova  la  nivel
mondial prevenirea accidentelor i a bolilor profesionale. Acest eveniment reprezint , în
fapt, o campanie de sensibilizare pentru a focaliza aten ia interna ional  asupra
tendin elor în domeniul SSM.

28 aprilie este, de asemenea, o zi în care mi carea sindical  din lume onoreaz
memoria victimelor accidentelor i bolilor profesionale i organizeaz  ac iuni i campanii
în întreaga lume. Organiza ia International  a Muncii estimeaz  c , anual, peste 313
milioane de lucr tori sufer  accidente urmate de incapacitate temporar  de munc i c
se produc aproximativ 160 de milioane de cazuri de îmbolnaviri profesionale. De
asemenea, în urma accidentelor de munc , cât i a practicilor incorecte de munc , se
estimeaz  c  în fiecare an se produc peste 2,3 milioane de decese din cauza
accidentelor de munc i a v rilor profesionale, o cifr  alarmant , fiind
comparabil  cu num rul de victime dintr-un r zboi de mare avengur  dintre na iuni.

Ca în fiecare an, Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam , s-a al turat Organiza iei
Interna ionale a Muncii i altor organiza ii interna ionale, institu iilor i autorit ilor
na ionale care sunt active în promovarea securit ii i s ii în munc , preluând tema
campaniei „Ac iona i împreun  pentru a construi o cultur  pozitiv  a siguran ei i

ii”. Preocup rile noastre vizeaz , în continuare, con tientizarea angajatorilor, a
lucr torilor i a altor p i responsabile pentru securitatea i s tatea în munc  din
jude ul Neam  în contextul unei lumi într-o continu  schimbare. Astfel, inspectorii de
munc  din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam , promoveaz  securitatea i

tatea în munc  prin participarea la ac iunile organizate de angajatori i diferite
organiza ii atât în mediul on-line cât i cu prezen  fizic . Inspectorii de munc  particip
în mod frecvent la edin ele Comitetelor de Securitate i S tate în Munc  organizate,
în special, de angajatorii cu peste 50 de lucr tori, edin e în care este încurajat
realizarea unui dialog real între partenerii sociali: patronat, sindicat/reprezentan ii
lucr torilor, astfel încât lucr torii s  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 s toase.

Manifest rile dedicate zilei de 28 aprilie din acest an, au început practic, pe data de 4
aprilie, când la Colegiul Na ional de Informatic i la Colegiul Tehnic „Gheorghe
Cartianu” din Piatra Neam  a fost organizat  o întâlnire de informare/prevenire/educare
pe teme privind securitatea i s tatea în munc  la care au participat elevii i
profesorii  din  cadrul  celor  dou  colegii  din  Piatra  Neam .  În  data  de  7  aprilie  au
continuat la Colegiul Na ional de Informatic , cu desf urarea concursului na ional -
etapa jude ean , pe teme de securitate i s tate în munc , tiu i aplic.
Securitatea i s tatea în munc  se deprind de pe b ncile colii!”, i au continuat,
la sediul ITM Neam , în data de 3 mai, cu premierea elevilor câ tig tori ai concursului
na ional-etapa jude ean .
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Activit ile dedicate acestei zile au continuat în data de 28 aprilie, cu o prezentare a
semnifica iei Zilei de 28 aprilie i a temei sub care s-au desf urat ac iunile în acest an,
„Ac iona i împreun  pentru a construi o cultur  pozitiv  a siguran ei i s ii”,
sus inut  de inspectorul ef al ITM Neam , atât la sediul ITM Neam  unde au fost prezen i
reprezentan i ai angajatorilor, angaja ilor, sindicatelor, patronatelor i ai serviciilor
externe de prevenire i protec ie, cât i în cadrul Colegiului prefectural.

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

În data de 18 aprilie 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.

IX.Participarea activ  în comisiile de dialog social

În data de 07.04.2022, inspectorul ef adjunct rela ii de munc , în calitate de înlocuitor
al inspectorului ef,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.

C.NOUT I LEGISLATIVE ÎN LUNA  APRILIE :

Legea nr. 72 din 30 martie 2022 pentru anularea unor obliga ii fiscale i pentru
modificarea unor acte normative;

Legea nr. 73 din 30 martie 2022 pentru modificarea i completarea Ordonan ei de
urgen  a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile i indemniza iile de asigur ri
sociale de s tate;

Legea nr. 74 din 30 martie 2022 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice;

Legea nr. 76 din 4 aprilie 2022 pentru completarea art. 106 din Legea nr. 263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice;

Hot rârea Guvernului  nr. 1.048 din 9 august 2006 (*republicat *) privind cerin ele
minime de securitate i s tate pentru utilizarea de c tre lucr tori a echipamentelor
individuale de protec ie la locul de munc ;

Ordinul ministrului finan elor publice  nr. 411 din 30 martie 2022 privind transmiterea
situa iilor financiare trimestriale centralizate întocmite de institu iile publice  i pentru
modificarea i completarea unor ordine ale ministrului finan elor publice  în domeniul
contabilit ii institu iilor publice;

Ordonan a de urgen  a Guvernului  nr. 36 din 6 aprilie 2022 privind stabilirea unor
suri de protec ie social  a salaria ilor în contextul conflictului armat  din Ucraina,

precum i ca urmare a sanc iunilor interna ionale aplicate Federa iei Ruse i
Belarusului;

Ordinului ministrului finan elor publice nr.937 din 6 aprilie 2022 privind modificarea i
completarea Ordinului ministrului finan elor publice nr. 517/2016  pentru aprobarea de
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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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proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de func ionare  a
sistemului na ional de raportare – Forexebug;

Ordonan a de urgen  a Guvernului  nr. 44 din 14 aprilie 2022 privind stabilirea unor
suri în cadrul sistemului de s tate, precum i pentru interpretarea, modificarea i

completarea unor acte normative;

Ordinul nr. 1.165/218/2022 privind modificarea i completarea Ordinului ministrului
ii i al pre edintelui Casei Na ionale de Asigur ri de S tate

nr. 1.192/745/2020  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. 104 din 20 aprilie 2022 pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. i) din Legea
nr. 52/2011 privind exercitarea unor activit i cu caracter ocazional desf urate de
zilieri;

Legea nr. 107 din 20 aprilie 2022 pentru modificarea art. 32 alin. (1) din Ordonan a
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven iilor;

Legea nr. 109 din 20 aprilie 2022 pentru aprobarea Ordonan ei de urgen  a Guvernului
nr. 8/2018  privind reglementarea unor m suri în domeniul s ii;

Ordinul ministrului s ii nr. 1.168 din 15 aprilie 2022 privind aprobarea
Regulamentului de organizare i desf urare a examenului pentru ocuparea posturilor
pe perioad  nedeterminat , pentru personalul care a ocupat f  concurs posturi de
execu ie, pe perioad  determinat , în perioada st rii de alert  sau a situa iilor de risc
epidemiologic i biologic;

Legea nr. 111 din 21 aprilie 2022 privind reglementarea activit ii prestatorului casnic;

Ordinul ministrului muncii i solidarit ii sociale nr. 705 din 20 aprilie 2022 pentru
aprobarea modelului documentelor prev zute la art. 6 alin. (1) din Ordonan a de
urgen  a Guvernului nr. 36/2022 privind stabilirea unor m suri de protec ie social  a
salaria ilor în contextul conflictului armat din Ucraina, precum i ca urmare a
sanc iunilor interna ionale aplicate Federa iei Ruse i Belarusului.
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