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INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

INFORMA II DE PRES

În perioada 01-30.09.2021, 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 2021, 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 SEPTEMBRIE:

În luna septembrie 2021, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam , au fost
realizate un num r de 169 de ac iuni de control, din care 94 în domeniul rela iilor de
munc i 75 în domeniul securit ii i s ii în munc . Urmare finaliz rii acestor
ac iuni, au fost dispuse 132 de m suri pentru remedierea neconformit ilor constatate.

Un num r de 72 angajatori au fost sanc iona i cu 103 sanc iuni contraven ionale, din
care 92 avertismente contraven ionale i 11 amenzi în cuantum  de 84.500 lei.

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

În luna septembrie 2021, au fost realizate un num r de 75 ac iuni de control în domeniul
securit ii i s ii în munc . Au fost dispuse 80 de m suri pentru remedierea
neconformit ilor constatate.
Un num r de 51 angajatori au fost sanc iona i cu 78 de  sanc iuni contraven ionale, din
care 74 avertismente contraven ionale i 4 amenzi în valoare de 19.500 lei.

Analiza situa iei evenimentelor de munc :
La Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam  au fost comunicate 19 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 dere de la acela i nivel i
accidentele de circula ie.

A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELA IILOR DE MUNC

În luna septembrie 2021, inspectorii de munc  din cadrul compartimentului RM au
efectuat un num r de 94  controale, au dispus 52 m suri pentru remedierea deficien elor
constatate i au aplicat în total 25 de sanc iuni contraven ionale, din care 7 amenzi în
cuantum de 65.000 lei i 18 avertismente contraven ionale.
La 3 angajatori, inspectorii de munc  au identificat 3 persoane care prestau munc
nedeclarat , din care 2 persoane prestau munc  f  a avea încheiat contract individual
de munc  în form  scris , iar o persoan  nu avea contractul individual de munc
transmis în registrul general de eviden  a salaria ilor. Domeniile de activitate în care se
presta munc  nedeclarat  sunt: construc ii i restaurant.

În luna septembrie, angajatorii au încheiat i înregistrat la institu ia noastr  4 contracte
colective de munc i dou  acte adi ionale la contractele colective de munc .
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B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA  SEPTEMBRIE :

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 de raportare a fost men inut  starea de alert i 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 s 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 cadrul acestei ac iuni, în luna septembrie 2021, inspectorii de munc  au verificat un
num r de 70 agen i economici, cu un num r total de 411 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 5 angajatori cu 5 avertismente
contraven ionale. Au fost dispuse 5 m suri de remediere a neconformit ilor constatate.

II.Ac iunea nr. 3 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 2021, coordonat de

tre Comisia European

În luna septembrie au fost verificate 6 societ i i un num r de 25 produse. Nu au fost
dispuse m suri de remediere i nu au fost aplicate sanc iuni contraven ionale.

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

În perioada 25 august – 30 septembrie 2021, Inspec ia Muncii a dispus la nivel na ional, o
ac iune de informare i con tientizare a angajatorilor în ceea ce prive te necesitatea
respect rii prevederilor legale în domeniul rela iilor de munc , precum i pentru
preîntâmpinarea cazurilor de munc  nedeclarat , la angajatorii care  desf oar
activitate pe raza jude ului, în urm toarele domenii de activitate: construc ii, paz ,
depozite, service/sp torii auto.De asemenea au fost informa i prin e-mail, angajatori
care desf oar  activitate în domeniul comer ului, panifica iei, hoteluri i alte facilit i
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de cazare, restaurante i alte servicii de alimenta ie i angajatori care desf oar
activitate în domeniul prest rilor de servicii.

În perioada 25.08.2021 – 30.09.2021, au fost transmise prin e-mail un num r de 604
scrisori de informare la angajatori, având domeniile de activitate sus-men ionate.

IV. Campania na ional   pentru identificarea cazurilor de munc  nedeclarat

În perioada 30.08 - 02.09.2021, s-a desf urat Campania na ional   pentru identificarea
cazurilor de munc  nedeclarat  la angajatorii care î i desf oar  activitatea în domeniul
fabric rii produselor de brut rie i a pastelor f inoase.Au fost verifica i 32 de angajatori.
Pentru deficien ele constatate cu ocazia controalelor au fost dispuse m suri de
remediere i au fost aplicate un num r de 2 sanc iuni contraven ionale, din care o
amend  în cuantum de 1500 lei i un avertisment contraven ional.

În perioada 06.09 - 08.09.2021, s-a desf urat Campania na ional   pentru identificarea
cazurilor de munc  nedeclarat  la angajatorii care î i  desf oar   activitatea în
domeniul service i sp torii auto. Au fost verifica i un num r de 23 de angajatori.
Pentru înc lcarea legisla iei în domeniul rela iilor de munc , un num r de 4 angajatori
au fost sanc iona i cu 4 avertismente contraven ionale. Au fost dispuse 7 m suri pentru
remedierea neconformit ilor constatate.

În perioada 13.09 - 17.09.2021, s-a desf urat Campania na ional   pentru identificarea
cazurilor de munc  nedeclarat  la angajatorii care î i  desf oar  activitatea în domeniul
construc iilor. Au fost verifica i un num r de 19 angajatori. Au fost depistate 2 persoane
care prestau munc  nedeclarat .Pentru înc lcarea legisla iei în domeniul rela iilor de
munc  în ceea ce prive te munca nedeclarat , un num r de 2 angajatori au fost
sanc iona i cu 2 amenzi în cuantum de 40.000 lei. Pentru alte înc lc ri decât munca
nedeclarat  au fost aplicate 4 sanc iuni, din care o amend  de 1000 lei i un avertisment
contraven ional.Au fost dispuse 12 m suri pentru remedierea neconformit ilor
constatate.

În perioada 29.09 - 01.10.2021, s-a desf urat Campania na ional   pentru identificarea
cazurilor de munc  nedeclarat  la  angajatorii  care î i  desf oar   activitatea în
domeniul protec ie i gard . Au fost verifica i 8 angajatori.Nu au fost dispuse m suri i
nici nu au fost acordate sanc iuni contraven ionale.

V.Ac iunea nr. 7 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – Campania na ional
privind respectarea de c tre beneficiari a prevederilor Legii nr.52/2011 privind
exercitarea unor activit i cu caracter ocazional desf urate de zilieri, republicat ,
cu modific rile i complet rile ulterioare.

În perioada 20 - 24 septembrie 2021, s-a desf urat campania na ional  privind
respectarea de c tre beneficiari a prevederilor Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor
activit i cu caracter ocazional desf urate de zilieri, republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare.

Au fost controla i 7 beneficiari la care lucrau un num r de 120 zilieri, din care 60 de
femei.Urmare a controalelor efecuate, nu s-au identificat înc lc ri ale legisla iei în

mailto:itmneamt:@itmneamt.ro
http://www.itmneamt.ro/


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 4

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

INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

domeniul rela iilor de munc , motiv pentru care nu au fost dispuse m suri i nici nu au
fost acordate sanc iuni contraven ionale.

VI. 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 15.02.2021–06.12.2021 i este
structurat  în patru etape. Conform metodologiei, în cadrul etapei a II-a, etapa de
controale propriu-zise, care se desf oar  în perioada aprilie – octombrie 2021, se
verific  modul de implementare a m surilor necesare pentru asigurarea securit ii i

ii lucr torilor, la angajatorii cu activitate în  domeniul construc iilor, prin ac iuni
de control.În aceast  etap  s-a verificat realizarea m surilor dispuse i stabilite în
procesele verbale de control încheiate cu ocazia controalelor anterioare.

În cadrul acestei ac iuni, în perioada aprilie - septembrie 2021, au fost verifica i 99 de
angajatori. Pentru înc lcarea legisla iei în domeniul securit ii i s ii în munc , au
fost aplicate un num r de 83 sanc iuni contraven ionale (6 amenzi contraven ionale în
valoare total  de 21.500 lei i 77 de avertismente contraven ionale). Au fost sanc iona i
un num r de 62 de angajatori i au fost dispuse un num r de 83 m suri de remediere a
neconformit ilor constatate.

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

În data de 21 septembrie 2021, 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 , fiind transmise
prin e-mail, membrilor desemna i ai organiza iilor sindicale i patronale.

C.NOUT I LEGISLATIVE ÎN LUNA SEPTEMBRIE  :

Ordonan a Guvernului nr. 14 din 30 august 2021 pentru modificarea Ordonan ei
de urgen  a Guvernului nr. 158/2005  privind concediile i indemniza iile de
asigur ri sociale de s tate;

Ordonan a Guvernului nr. 8 din 30 august 2021 pentru modificarea i
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Ordonan a Guvernului nr. 7 din 25 august 2021 pentru modificarea i
completarea Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 3/2021 privind unele m suri
pentru recrutarea i plata personalului implicat în procesul de vaccinare
împotriva COVID-19 i stabilirea unor m suri în domeniul s ii;

Ordonan a Guvernului nr. 19 din 25 martie 2021 privind unele m suri fiscale,
precum i pentru modificarea i completarea  unor acte normative în domeniul
fiscal;

Hot rârea Guvernului nr. 884 din 19 august 2021 pentru aprobarea Strategiei
na ionale privind imigra ia pentru perioada 2021-2024, a Planului de ac iune pe

mailto:itmneamt:@itmneamt.ro
http://www.itmneamt.ro/


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 5

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

INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

perioada 2021-2022 pentru implementarea Strategiei na ionale privind imigra ia
pentru perioada 2021-2024, precum i pentru modificarea Hot rârii Guvernului
nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implement rii
Strategiei na ionale privind imigra ia;

Ordonan a Guvernului nr. 17 din 17 martie 2021 pentru modificarea i
completarea Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 70/2020 privind
reglementarea unor m suri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul
situa iei epidemiologice determinate de r spândirea coronavirusului SARS-CoV-2,
pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea i completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educa iei na ionale nr. 1/2011, precum i a
altor acte normative;

Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 97 din 7 septembrie 2021 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2021;

Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 98 din 7 septembrie 2021 pentru
rectificarea bugetului asigur rilor sociale de stat pe anul 2021;

Hot rârea Guvernului nr. 932 din 9 septembrie 2021 privind prelungirea st rii de
alert  pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum i
stabilirea m surilor care se aplic  pe durata acesteia  pentru prevenirea i
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 99 din 10 septembrie 2021 privind
modificarea unor acte normative din domeniul înv mântului, precum i pentru
modificarea i completarea Legii nr. 55/2020 privind unele m suri pentru
prevenirea i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Hot rârea Guvernului nr. 931 din 1 septembrie 2021 privind procedura de
desemnare, atribu iile, modalitatea de organizare a activit ii i procedura  de
evaluare a performan elor profesionale individuale ale consilierului de etic ,
precum i pentru aprobarea modalit ii de raportare a institu iilor i autorit ilor
în scopul asigur rii implement rii, monitoriz rii i controlului respect rii
principiilor i normelor privind conduita func ionarilor publici;

Hot rârea Guvernului nr. 990 din 17 septembrie 2021 pentru modificarea i
completarea anexelor nr. 2 i 3 la Hot rârea Guvernului nr. 932/2021 privind
prelungirea st rii de alert  pe teritoriul României începând cu data de 10
septembrie 2021, precum i stabilirea m surilor care se aplic  pe durata acesteia
pentru prevenirea i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Ordinul ministrului s ii i al pre edintelui Casei Na ionale de Asigur ri de
tate nr. 1.898/855/2021 pentru modificarea i completarea Normelor de

aplicare a prevederilor Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 158/2005 privind
concediile i indemniza iile de asigur ri sociale  de s tate, aprobate prin
Ordinul ministrului s ii i al pre edintelui Casei Na ionale de Asigur ri de

tate nr. 15/2018/1.311/2017;

Hot rârea Guvernului nr. 1.015 din 23 septembrie 2021 pentru modificarea i
completarea anexelor nr. 2 i 3 la Hot rârea Guvernului nr. 932/2021 privind
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prelungirea st rii de alert  pe teritoriul României începând cu data de 10
septembrie 2021, precum i stabilirea m surilor care se aplic  pe durata acesteia
pentru prevenirea i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Ordinul nr. 1.909/856/2021 privind modificarea i completarea Ordinului
ministrului s ii i al pre edintelui Casei Na ionale de Asigur ri de S tate
nr. 1.092/745/2020 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;

Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 103 din 22 septembrie 2021 privind unele
suri la nivelul administra iei publice.

13.10.2021

Inspector ef,
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