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INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

INFORMA II DE PRES

În perioada 01.03-31.03.2022, 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  MARTIE:

În luna martie 2022, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam  au fost
realizate un num r de 208 ac iuni de control, din care 109 în domeniul rela iilor de
munc i 99 în domeniul securit ii i s ii în munc . Urmare finaliz rii acestor
ac iuni, au fost dispuse 246 de m suri pentru remedierea deficien elor constatate.

Un num r de 123 angajatori au fost sanc iona i cu 156 de sanc iuni contraven ionale, din
care 129 avertismente contraven ionale i 27 amenzi în cuantum de 134.100 lei.

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

În luna martie 2022, au fost realizate un num r de 99 ac iuni de control în domeniul
securit ii i s ii în munc . Au fost dispuse 92 de m suri pentru remedierea
deficien elor constatate.

Un num r de 69 angajatori au fost sanc iona i cu 83 de sanc iuni contraven ionale, din
care 69 avertismente contraven ionale i 14 amenzi în valoare de 65.500 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
utilizarea  necorespunz toare a echipamentelor de munc , accidentele de circula ie 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 martie 2022, inspectorii de munc  au efectuat un num r de 109 controale, au
dispus 154 m suri pentru remedierea deficien elor constatate i au aplicat în total 73 de
sanc iuni contraven ionale, din care 13 amenzi în cuantum de 68.600 lei i 60 de
avertismente contraven ionale.

La doi angajatori din domeniile baruri i transporturi, inspectorii de munc  au identificat
dou  persoane care prestau munc  f  a avea încheiat contract individual de munc  în
form  scris .

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

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

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
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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 i 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 30 de angajatori. Pentru deficien ele constatate  cu ocazia controalelor
au fost dispuse 64  m suri de remediere i au fost aplicate un num r de 38 sanc iuni
contraven ionale în cuantum de 33.500 lei .

În  domeniul rela iilor de munc :

Pentru deficien ele constatate  cu ocazia controalelor au fost dispuse 39 m suri de
remediere  i au fost aplicate un num r de 13 sanc iuni contraven ionale, din care o
amend  de 3.000 lei i 12 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;

 nu era respectat  obliga ia de informare a salaria ilor, prin act adi ional la
contractul individual de munc , cu privire la salariul minim brut garantat în plat ;

 nu era respectat  obliga ia angajatorului de a p stra la locul de munc  o copie a
contractului individual de munc  pentru salaria ii care presteaz  activitate în acel
loc;

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

 dosarele  personale ale salaria ilor erau incomplete;

  nu era respectat  obliga ia angajatorului de a informa utilizarea frecvent  a
muncii de noapte la inspectoratul teritorial de munc ;

  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 :
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Pentru deficien ele constatate  cu ocazia controalelor au fost dispuse 25 m suri de
remediere  i au fost aplicate 25 sanc iuni contraven ionale  din care 18  avertismente
contraven ionale i 7 amenzi în cuantum  de 30.500 lei.

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

certificatul de examinare "in situ" pentru instala iile care func ioneaz  în mediu
poten ial exploziv era expirat;

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

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

nu era realizat  verificarea periodic  a instala iei electrice;

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

nu au fost desemna i prin decizie lucr torii care aplic  m surile de prim ajutor;

nu erau semnalizate zonele unde pot ap rea atmosfere explozive;

nu era efectuat examenul medical periodic pentru lucr tori.

II. Ac iunea nr. 2 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – Campanie na ional  de
verificare a modului de respectare a cerin elor minime de securitate i s tate în
munc  la lucr rile din domeniul construc iilor

Campania na ional  se desf oar  în perioada 15.02.2022 – 09.12.2022 i cuprinde patru
etape:

-  prima etap  s-a desf urat în lunile februarie – martie 2022 prin mediatizarea,
informarea, con tientizarea modului de respectare a cerin elor minime de securitate i

tate în munc  la lucr rile din domeniul construc iilor i organizarea de dezbateri în
cadrul ITM-urilor cu principalii operatori economici din jude e cu activitate în acest
domeniu;

-  a doua etap  se va desf ura în lunile aprilie – noiembrie 2022 i va consta în
verificarea modului de implementare a m surilor necesare pentru asigurarea securit ii
i s ii lucr torilor, la angajatorii cu activitate în  domeniul construc iilor, prin

ac iuni de control.

În cadrul primei etape a acestei ac iuni, în data de 29.03.2022, a avut loc o edin  de
informare i con tientizare a angajatorilor, în sala de edin e la sediul Inspectoratului
Teritorial de Munc  Neam .

La ac iune au fost invita i s  participe reprezentan i ai angajatorilor, lucr tori desemna i
cu activit ile de prevenire i protec ie, lucr tori cu r spunderi specifice cu atribu ii de
securitate i s tate în munc , din  domeniul construc iilor. La întâlnirea de lucru au
participat 12 reprezentan i ai angajatorilor care î i desf oar  activitatea în domeniul
construc iilor, iar din partea Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam , au participat
inspectorul ef adjunct rela ii de munc , eful serviciului control SSM i un inspector de
munc  SSM.
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Tematica abordat  în cadrul edin ei a fost: prezentarea ac iunii, deficien ele frecvente
întâlnite în urma controalelor efectuate în anul 2021, prezentarea statisticii evolu iei
accidentelor de munc  la nivelul jude ului Neam  pentru anii 2017-2022, cauzele care au
dus la producerea acestor evenimente, precum i nout i legislative în domeniul
rela iilor de munc .

III.  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 martie 2022 au fost verificate 6 societ i i un num r de 22 produse. Nu au fost
dispuse m suri de remediere i nu au fost aplicate sanc iuni contraven ionale

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

În perioada 01.03.2022 – 31.03.2022, au fost comunicate  388 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.

V.Ac iunea nr. 16 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – Ac iune de verificare a
modului de identificare a riscurilor care provoac  afec iuni musculo-scheletice
(AMS), precum i a m surilor luate de angajatori în vederea prevenirii acestora

În conformitate cu Ghidul campaniei SLIC, ac iunea de verificare a modului de
identificare a riscurilor care provoac  afec iuni musculo-scheletice,vizeaz  angajatorii i
lucr torii din sectorul public i privat care desf oar  activit i în urm toarele domenii
de activitate: asisten  medical i asisten  social , activit i de transport i curierat
industria alimentar i a b uturilor, coafur i frizerie, sectorul construc iilor.

În luna martie au fost selecta i angajatorii care vor constitui  grupul int  al ac iunii,
pentru fiecare din domeniile de mai sus care se reg sesc în structura economic
existent  la nivelul jude ului Neamt. În cadrul unit ilor selectate din baza de date a ITM
Neam , vor fi identificate e antioane reprezentative de lucr tori ce î i desf oar
activitatea la locuri de munc  unde exist  riscul apari iei afec iunilor
musculo-scheletice.Angajatorii selecta i au fost informa i prin transmiterea  materialelor
SLIC, pe e-mail.

VI. Ziua Na ional  a Meseriilor -11 martie 2022

Inspectoratul colar Jude ean Neam  a organizat la Colegiul Tehnic„ Gheorghe Cartianu”
din Piatra Neam , în ziua de 11 martie 2022, un eveniment intitulat „Ziua Na ional  a
Meseriilor“, la care au participat membri ai Comitetului Local de Dezvoltare a
Parteneriatului Social Neam , reprezentan i ai unor operatori economici din jude i
cadre didactice.
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Inspectorul ef al Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam , a r spuns invita iei
organizatorilor acestui eveniment i a prezentat o situa ie privind num rul de angajatori
i de angaja i din jude ul Neam , problemele identificate de institu ia noastr  în

domeniul rela iilor de munc i a securit ii i s ii în munc i a subliniat
importan a form rii profesionale ale elevilor, viitori lucr tori.

În aceast  perioad , inspectori de munc  din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munc
Neam  preg tesc în colaborare cu cadrele didactice i elevii de la Colegiul Na ional de
Informatic  Piatra Neam i Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra Neam ,
Concursul na ional „ TIU I APLIC - SECURITATEA I S TATEA ÎN MUNC  SE DEPRINDE
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.

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

În data de 24.03.2022, s-a desf urat la Hotel Central Plaza Piatra Neam  o edin  de
informare cu privire la stereotipurile de gen i cre terea gradului de con tientizare a
perspectivei societ ii române ti asupra problemelor femeilor de etnie rom . Aceasta
întâlnire a avut loc în cadrul Proiectului: Sprijin pentru implementarea Conven iei de la
Istanbul în România cu sprijinul Agen iei Na ionale Pentru Egalitate de anse pentru
Femei i B rba i.La aceasta întâlnire a participat i un inspector de munc  din cadrul ITM
Neam .

VIII. Sesiune de informare cu privire la activit ile Autorit ii Europene a Muncii

În data de 31.03.2022, s-a desf urat sediul Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam , o
edin  de informare cu privire la activit ile Autorit ii Europene a Muncii (ELA), cu

accent pe aspecte legate de controale concentrate i în comun, a a cum sunt definite de
art. 8 din Regulamentul nr. 1149/2019 al Parlamentului European i al Consiliului din  20
iunie 2019 de instituire a unei Autorit i Europene a Muncii, de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 883/2004, a Regulamentului (UE) nr. 492/2011 i a
Regulamentului (UE) 2016/589 i de abrogare a Deciziei (UE) 2016/344.

La aceast edin  de informare au participat inspectorul ef al ITM Neam , inspectorul
ef adjunct RM, inspectori de munc  cu competen e în domeniul rela iilor de munc i în

domeniul securit ii i s ii în munc , un reprezentant  al ISCTR i a fost sus inut
de un consilier din cadrul Inspec iei Muncii, în calitate de ofi er na ional de leg tur  în
cadrul ELA.

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

În data de 21 martie 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.
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C.NOUT I LEGISLATIVE ÎN LUNA  MARTIE :

Hot rârea Guvernului  nr. 259 din 23 februarie 2022 pentru modificarea i completarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securit ii i s ii în munc
nr. 319/2006, aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 1.425/2006;

Ordonan a  de  urgen  a  Guvernului   nr.20  din  7  martie  2022  privind  modificarea  i
completarea unor acte normative, precum i pentru stabilirea unor m suri de sprijin i
asisten  umanitar ;

Ordinul ministrului muncii i solidarit ii sociale nr. 301 din 9 martie 2022 pentru
aprobarea Procedurii de încadrare în munc  a cet enilor ucraineni care provin din
zona de conflict armat din Ucraina ;

Ordinul pre edintelui Agen iei Na ionale  de Administrare Fiscal  nr. 362 din 8 martie
2022 pentru modificarea i completarea unor ordine ale pre edintelui Agen iei
Na ionale  de Administrare Fiscal  privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate
în domeniul colect rii crean elor fiscal;

Hot rârea Guvernului  nr. 367 din 18 martie 2022 privind stabilirea unor condi ii de
asigurare a protec iei temporare,  precum i pentru modificarea i completarea unor
acte normative în domeniul str inilor;

Legea nr. 70 din 28 martie 2022 privind reglementarea statutului personalului care,  în
perioada st rii de alert  sau a situa iilor de risc epidemiologic i biologic,  determinate
de pandemia de COVID-19, a fost încadrat pe perioad  determinat ,  precum i pentru
modificarea i completarea unor acte normative;

Ordinul pre edintelui Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici  nr. 233 din 21 martie
2022 pentru aprobarea con inutului i instruc iunilor de elaborare a planului  de
perfec ionare profesional  a func ionarilor publici, precum i a modalit ii de
comunicare  a datelor solicitate de Agen ia Na ional  a Func ionarilor Publici cu privire
la perfec ionarea profesional  a func ionarilor publici;

Ordinul pre edintelui Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici  nr. 234 din 21 martie
2022 pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare i perfec ionare profesional i
a tematicii specifice programelor de formare i perfec ionare profesional  a
func ionarilor publici.

13.04.2022

Inspector ef
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