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INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

INFORMA II DE PRES

În perioada 01-31.03.2021, 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 MARTIE :

În aceast  lun  s-au efectuat 298 de controale, ocazie cu care s-au constatat 289 de
deficien e în domeniul rela iilor de munc  (RM) i al securit ii i s ii în munc
(SSM) i s-au dispus 289 m suri pentru remedierea deficien elor constatate, aplicându-se
220 de sanc iuni contraven ionale din care 33 amenzi în cuantum de 279.300 lei.

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

În luna martie, inspectorii de munc  din cadrul compartimentului SSM au realizat 141
vizite de control i evaluare la angajatori, au constatat un num r de 151 abateri de la
prevederile legale i au dispus 151 de m suri pentru remedierea deficien elor
constatate.

Un num r de 94 angajatori au fost sanc iona i cu 151 de  sanc iuni contraven ionale, din
care 135  avertismente contraven ionale i 16 amenzi în valoare de 57.000 lei.

În luna martie 2021, inspectorii de munc  din cadrul ITM Neam  au participat la 2
edinte ale CSSM organizate de angajatori, cu respectarea tuturor m surilor de siguran

împotriva r spândirii noului coronavirus.

Analiza situa iei evenimentelor de munc :

La Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam  au fost comunicate 15 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 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 martie, inspectorii de munc  din cadrul compartimentului RM au efectuat un
num r de 157 controale privind identificarea i combaterea cazurilor de munc
nedeclarat , au dispus 138 de m suri i au aplicat în total 69 de sanc iuni
contraven ionale, din care 17 amenzi în cuantum de 222.300 lei i 52 avertismente
contraven ionale pentru înc lc ri ale prevederilor Legii nr. 53/2003-Codul muncii,
republicat , modificat i completat i  ale H.G. 905/2017 privind registrul general de
eviden  a salaria ilor.

La 8 angajatori, inspectorii de munc  au identificat 10 persoane care prestau munc
nedeclarat , din care  9 persoane prestau munc  f  a avea încheiat contract individual
de munc  în form  scris i 1 persoan  care presta activitate în perioada în care avea
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contractul individual de munc  suspendat. Au fost dispuse 8 m suri i au fost aplicate 8
amenzi în cuantum de 200.000 lei. Domeniile de activitate în care se presta munc
nedeclarat  sunt exploatare forestier , construc ii i cre terea animalelor.

În perioada de referin , angajatorii au încheiat i înregistrat la institu ia noastr  5
contracte colective de munc i 3 acte adi ionale la contractele colective de munc .

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

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 martie 2021, inspectorii de munc  au verificat un num r
de 4 centre reziden iale de îngrijire i asisten  a persoanelor vârstnice, centre
reziden iale pentru copii i adul i, cu i f  dizabilit i, cu privire la modul de
respectare a prevederilor art.2 din anexa 1 la H.G. nr. 35/2021.Nu au fost dispuse

suri i nu au fost aplicate sanc iuni contraven ionale.

În luna martie 2021, inspectorii de munc  au verificat un num r de 130 agen i
economici, cu un num r total de 494 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 20 angajatori cu 18 avertismente
contraven ionale i 2 amenzi în cuantum de 2.000 lei i au fost dispuse 20  m suri de
remediere a neconformit ilor constatate.

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. 2021–06.12.2021 i este structurat
în  patru etape.
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Conform metodologiei, în cadrul primei etape, în data de 26.03.2021, s-a desf urat
edin a de informare privind modul de respectare a cerin elor minime de securitate i

tate în munc , la lucr rile din domeniul construc iilor.

Din motive de siguran  medical  legate de pandemia de coronavirus, edin a s-a
desf urat de la distan , materialele informative au fost transmise prin  e-mail, la un
num r de 17 angajatori cu activitate în acest domeniu.

III.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 martie au fost verificate 6 societ i i un num r de 30 produse. Nu au fost dispuse
suri de remediere i nu au fost aplicate sanc iuni contraven ionale.

IV.  Ac iunea  nr.  10  din  Programul  Cadru  al  Inspec iei  Muncii  –  Ac iune  de  control
privind  obliga iile  angajatorilor  de  a  implementa,  pe  baza  principiilor  generale  de
prevenire, m surile necesare pentru asigurarea securit ii i protec ia lucr torilor
care î i desf oar  activitatea în industria extractiv  de suprafa

Ac iunile de control se vor efectua  pân  în luna octombrie 2021, în toate tipurile de
întreprinderi (mici, mijlocii i mari, cu capital de stat, privat i mixt), care efectueaz
activit i de extrac ie în sectorul de activitate minier .

În cadrul primei etape, în data de 05 martie 2021, la sediul ITM Neamt, a avut loc o
sedin  de informare i con tientizare la care au fost prezen i un num r de 5 angajatori
din jude ul Neam  care desfa oar  activit i miniere de suprafa ( balastiere).

În cadrul etapei a II a de control, în perioada martie-octombrie 2021, se vor derula
ac iuni de control la toate societ ile comerciale care au ca obiect de activitate
exploatarea substan elor minerale utile la suprafa . Aceast  etap  se va finaliza în data
de 30 octombrie 2021.

În cadrul acestei campanii, în luna martie, au fost verifica i 5 angajatori.

Pentru înc lcarea legisla iei în domeniul securit ii i s ii în munc , au fost dispuse
5 m suri de remediere a neconformit ilor constatate  i au fost aplicate un num r de 4
sanc iuni contraven ionale (1 amend  de 4.000 lei i 4 avertismente contraven ionale).

V. Ac iunea nr. 13 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – Ac iune de verificare a
respect rii prevederilor legale de securitate i s tate în munc  în ceea ce prive te
modul  de  utilizare  a  echipamentelor  de  munc i  a  tehnologiilor  de  exploatare  în
parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe
drumurile forestiere

În perioada 01.03-11.03.2021, a continuat ac iunea de control la unit i care efectueaz
activit i de exploatare forestier .

În cadrul acestei campanii, au fost verifica i un num r de 32 angajatori. Urmare
controalelor, la un num r de 4 angajatori au fost depistate 5 persoane care prestau
„munc  nedeclarat ”.Trei angajatori au fost sanc iona i,  fiecare, cu  amenzi de 20.000
lei, iar un angajator a fost sanc ionat cu  amend  de 40.000 lei . Pentru înc lcarea altor
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prevederi legale în domeniul rela iilor de munc , a fost aplicat 1 avertisment
contraven ional i au fost dispuse un num r de 25 m suri de remediere a
neconformit ilor constatate. Pentru înc lcarea legisla iei în domeniul securit ii i

ii în munc , au fost aplicate un num r de 46 sanc iuni contraven ionale (4 amenzi
contraven ionale în  cuantum de 17.000 lei i 42 de avertismente contraven ionale). Au
fost dispuse un num r de 38 m suri de remediere a neconformit ilor constatate.

Neconformit ile constatate de inspectorii de munc  în domeniul securit ii i s ii
în munc  au fost: lipsa semnaliz rilor de securitate i s tate în munc , depozitarea
necorespunz toare a bu tenilor în platforma primar , lipsa lan urilor la ro ile TAF-urilor,
neacordarea de c tre angajator a echipamentului individual de protec ie(c ti, pantaloni
antilan , bocanci) sau acesta nu era purtat de salaria i, lipsa trusei sanitare din
parchetul de exploatare forestier  sau trusa era  incomplet .

VI.Ac iunea nr. 15 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  data  de  18.03.2021,  la  sediul  ITM  Neam ,  a  avut  loc  o  edin  de  informare  a
angajatorilor selecta i în grupul int , referitor la modul de desf urare a campaniei.
edin a s-a desf urat cu respectarea tuturor m surilor de prevenire a r spândirii noului

coronavirus. La edin  au participat un num r de 19 reprezentan i ai angajatorilor care
au fost informa i cu privire la modul de desf urare al campaniei. A fost prezentat
chestionarul care va fi utilizat în cadrul ac iunii, întâlnirea finalizându-se printr-o
sesiune de întreb ri i r spunsuri.

VII.Ac iune comun  cu Biroul pentru Imigr ri Neam

În data de 10.03.2021, a fost ini iat un control având ca obiect verificarea modului de
aplicare i respectare a prevederilor legisla iei muncii în domeniul rela iilor de munc ,
respectiv a modului de aplicare a prevederilor legisla iei privind regimul str inilor în
România.

În vederea remedierii neconformit ilor constatate,  la un angajator au fost dispuse un
num r de 4 m suri cu termen concert de realizare, iar pentru înc lcarea unor dispozi ii
ale legisla iei muncii în domeniul rela iilor de munc , unitatea a fost sanc ionat
contraven ional cu amend  în cuantum de 5000  lei.

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

În data de 23 martie 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 , 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 30 martie 2021, inspectorul ef al ITM Neam  a participat la edin a Colegiului
Prefectural al Jude ului Neam  pentru luna martie 2021. În cadrul acestei întâlniri,
inspectorul ef a prezentat un material informativ privind modul de realizare a
atribu iilor din domeniul de competen , stadiul implement rii programelor, politicilor,
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strategiilor i planurilor de ac iune adoptate la nivel na ional, de la nivelul jude ului
Neam .

X. Evaluarea activit ii inspectorului ef al Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam
pentru anul 2020

În luna martie 2021, inspectorul ef al Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam  a
participat la întâlnirea de lucru organizat  de Inspec ia Muncii Bucure ti pentru
evaluarea activit ii aferente anului 2020. Activitatea institu iei a fost apreciat  ca fiind
foarte bun , realizându-se toate obiectivele stabilite, inspectorul ef primind
calificativul „foarte bine”, cu nota maxim .

C.NOUT I LEGISLATIVE ÎN LUNA MARTIE:

Hot rârea Guvernului  nr. 53 din 24 februarie 2021 pentru modificarea Hot rârii
Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerin elor minime  de securitate i s tate
în munc  pentru asigurarea protec iei lucr torilor împotriva riscurilor legate de prezen a
agen ilor chimici, precum i pentru modificarea i completarea Hot rârii Guvernului nr.
1.093/2006 privind stabilirea cerin elor minime de securitate i s tate  pentru
protec ia lucr torilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agen i cancerigeni  sau
mutageni la locul de munc ;

Ordonan a de Urgen  a Guvernului  nr. 14 din 3 martie 2021 pentru modificarea i
completarea Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 194/2002  privind regimul str inilor
în România;

Legea nr. 15 din 8 martie 2021 bugetului de stat pe anul 2021;

Legea nr. 16 din 8 martie 2021 bugetului asigur rilor sociale de stat pe anul 2021;

Hot rârea Guvernului nr. 293 din 10 martie 2021 privind prelungirea st rii de alert  pe
teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum i stabilirea m surilor
care se aplic  pe durata acesteia pentru prevenirea i combaterea efectelor pandemiei
de COVID-19;

Legea nr. 33 din 16 martie 2021 pentru aprobarea Ordonan ei de urgen  a Guvernului
nr. 183/2020 privind desf urarea pe perioada st rii de alert  a concursurilor pentru
ocuparea posturilor vacante din cadrul unor institu ii din sistemul justi iei, precum i din
cadrul Cur ii de Conturi;

Ordonan a de Urgen  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;

Ordinul Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici  nr. 199 din 2 martie 2021 pentru
modificarea anexei la Ordinul pre edintelui Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici
nr. 1.886/2019 privind aprobarea listei documentelor necesare pentru ob inerea avizului
Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici, precum i a modalit ii de transmitere a
acestora de c tre autorit ile i institu iile publice;
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Hot rârea Guvernului nr. 348 din 25 martie 2021 pentru modificarea i completarea
anexei nr. 3 la Hot rârea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea st rii de alert  pe
teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum i stabilirea m surilor
care se aplic  pe durata acesteia pentru prevenirea i combaterea efectelor pandemiei
de COVID-19;

Hot rârea Guvernului nr. 295 din 10 martie 2021 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare unitar  a dispozi iilor Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr.
97/2005 privind eviden a, domiciliul, re edin a i actele de identitate ale cet enilor
români, precum i pentru stabilirea formei i con inutului actelor de identitate, ale
dovezii de re edin i ale c ii de imobil;

Ordonan a de Urgen  a Guvernului  nr. 20 din 29 martie 2021 privind stabilirea unor
suri în cadrul sistemului de asigur ri sociale de s tate în contextul evolu iei

situa iei epidemiologice determinate de r spândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum
i pentru abrogarea unor prevederi din Ordonan a 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,
pentru modificarea i completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul

ii i pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008.

14.04.2021

 Inspector ef,
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