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INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

INFORMA II DE PRES

În perioada 01.06-30.06.2022, 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 IUNIE:

În luna  iunie 2022, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam  au fost realizate
un num r de 207 ac iuni de control, din care 127  în domeniul rela iilor de munc i 80 în
domeniul securit ii i s ii în munc . Urmare finaliz rii acestor ac iuni, au fost
dispuse 222  de m suri pentru remedierea deficien elor constatate.

Un num r de 88 angajatori au fost sanc iona i cu 124 de sanc iuni contraven ionale, din
care 104 avertismente contraven ionale i 20 amenzi în cuantum de 262.600 lei.

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

În luna iunie 2022, au fost realizate un num r de 80 ac iuni de control în domeniul
securit ii i s ii în munc . Au fost dispuse 67 de m suri pentru remedierea
deficien elor constatate.

Un num r de 51  angajatori au fost sanc iona i cu 67 de sanc iuni contraven ionale, din
care 56 de avertismente contraven ionale i 11 amenzi în cuantum de 40.500 lei.

Analiza situa iei evenimentelor de munc :

La Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam  au fost comunicate 18 evenimente de
munc .Împrejur rile în care s-au produs cele mai multe evenimente se refer  la
utilizarea  necorespunz toare a echipamentelor de munc , c derea de la acela i nivel
sau de la mic  în ime i accidentele de circula ie. Dintre evenimentele comunicate,
unul a fost mortal. Toate  evenimentele  comunicate sunt în curs de cercetare.

A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELA IILOR DE MUNC

În luna iunie 2022, inspectorii de munc  au efectuat un num r de 127 controale, au
dispus 155 m suri pentru remedierea deficien elor constatate i au aplicat în total 57 de
sanc iuni contraven ionale, din care 9 amenzi în cuantum de 222.100  lei i 48 de
avertismente contraven ionale.

La 6 angajatori, inspectorii de munc  au identificat 11 persoane care prestau munc
nedeclarat . Zece persoane prestau munc  f  a avea încheiat contract individual de
munc  în form  scris i o persoan  presta munc  f  transmiterea elementelor
contractului individual de munc  în registrul general de eviden  a salaria ilor cel târziu
în ziua anterioar  începerii activit ii.

Domeniile de activitate în care se presta munc  nedeclarat  sunt :  agricultur , comer ,
exploatare forestier , baruri i restaurate.

În luna iunie 2022, angajatorii au încheiat i înregistrat la institu ia noastr  34 contracte
colective de munc i un act adi ional la contractul colectiv de munc  .
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec ia persoanelor fizice în ceea ce
prive te prelucrarea datelor cu caracter personal i privind libera circula ie a acestor date i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
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
rug mintea de a returna documentul primit, expeditorului
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B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA  IUNIE

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 Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2022, coordonat de

tre Comisia European

În luna iunie 2022 au fost verificate 6 societ i i un num r de 23 produse. Nu au fost
dispuse m suri de remediere i nu au fost aplicate sanc iuni contraven ionale

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 privind modul de respectare a cerin elor minime de
securitate i s tate în munc  la lucr rile din domeniul construc iilor i organizarea de
dezbateri cu  firme din jude  cu activitate în acest domeniu,
-  a doua etap  se desf oar  în lunile aprilie – noiembrie 2022 constând 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 la angajatori.
-  a treia etap  va cuprinde centralizarea rezultatelor campaniei la nivel local i a
rapoartelor privitor la verific rilor masurilor.
-  a patra etap  va cuprinde centralizarea rezultatelor campaniei la nivelul Inspec iei
Muncii.
În cadrul acestei ac iuni, în perioada aprilie – iunie 2022, inspectorii de munc  au
verificat un num r de 25 agen i economici, cu un num r total de 544 salaria i.
Pentru înc lcarea legisla iei în domeniul securit ii i s ii în munc , au fost
sanc iona i contraven ional un num r de 17 angajatori cu 24 sanc iuni contraven ionale
din care, 5 amenzi în cuantum de 24.000 lei i cu 19 avertismente contraven ionale. Au
fost dispuse 24 m suri de remediere a neconformit ilor constatate.

III. Verificarea respect rii prevederilor Ordonan ei de Urgen a Guvernului
nr. 99/2000 privind m surile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme
pentru protec ia persoanelor încadrate în munc

În perioada 27 iunie – 01 iulie 2022, în zilele în care s-au înregistrat temperaturi ridicate
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  10 controale
la agen i economici, având un num r total de 208 salaria i.Nu au fost dispuse m suri de
remediere i nu au fost aplicate sanc iuni contraven ionale.
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IV. Întâlnire de informare organizat  de Institu ia Prefectului-Jude ul Neam ,
Uniunea Na ional  a Patronatului Român i Camera de Comer i Industrie Neam

Institu ia Prefectului-Jude ul Neam , în parteneriat cu Uniunea Na ional  a Patronatului
Român i Camera de Comer i Industrie Neam , a organizat în data de 29 iunie 2022, în
sala Ion Creang  a Palatului Administrativ, întâlnirea dintre organiza iile patronale
corpurile profesionale i institu iile de control de pe raza jude ului Neam . La aceast
întâlnire a participat inspectorul ef al Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam .
Prin aceast edin  de informare s-a dorit realizarea unui dialog constructiv între
reprezentan ii mediului de afaceri, al corpurilor profesionale i reprezentan ii acestor
institu ii, pentru a identifica posibilit ile de colaborare,în demersul comun de a reduce
cât mai mult num rul firmelor cu abateri privind legalitatea în activit ile lor
economice.

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

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.În
data de 20 iunie 2022, Consiliul Consultativ Tripartit s-a desf urat în sistem on-line.

C.NOUT I LEGISLATIVE ÎN LUNA  IUNIE :

Legea nr. 174 din 9 iunie 2022 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României
i Guvernul Republicii Moldova privind recunoa terea reciproc  a diplomelor,

certificatelor i titlurilor tiin ifice, semnat la Bucure ti la 23 noiembrie 2021;

Legea nr. 177 din 9 iunie 2022 pentru aprobarea Ordonan ei de urgen  a Guvernului
nr. 35/2020 privind modalitatea de emitere i prelungirea valabilit ii voucherelor
de vacan , în contextul situa iei epidemiologice determinate de r spândirea
COVID-19;

Ordinul ministrului muncii i solidarit ii sociale nr. 634/2022 privind modificarea
Ordinului ministrului muncii, familiei i protec iei sociale nr. 455/2010  pentru
constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire i protec ie  i
de avizare a documenta iilor cu caracter tehnic de informare i instruire în domeniul
securit ii  i s ii în munc  din cadrul inspectoratelor teritoriale de munc  ;

Ordinul ANFP nr. 1.090 din 9 iunie 2022 privind aprobarea Procedurii de comunicare
prin mijloace electronice de transmitere la distan  între organul fiscal central i
persoanele fizice, persoanele juridice i alte entit i  f  personalitate juridic ;

Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 80 din 16 iunie 2022 privind reglementarea
unor m suri în domeniul ocup rii posturilor în sectorul bugetar;

Ordinul ministrului muncii i solidarit ii sociale nr. 964 din 15 iunie 2022 pentru
aprobarea modelului declara iei pe propria r spundere prev zute la art. 3^1 alin. (3)
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din  Ordonan a  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 ;

Legea nr. 187 din 22 iunie 2022 pentru modificarea i completarea Legii nr. 165/2018
privind acordarea biletelor de valoare;

Hot rârea Guvernului nr. 785 din 16 iunie 2022 privind organizarea i func ionarea
Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici;

Hot rârea Guvernului nr. 822 din 23 iunie 2022 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 111/2022 privind reglementarea
activit ii prestatorului casnic;

Hot rârea Guvernului nr. 830 din 27 iunie 2022 pentru modificarea i completarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informa iile de interes public, aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 123/2002.

Inspector ef
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