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INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

INFORMA II DE PRES

În perioada 01 - 31.03.2020, 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 2020, 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  perioad , s-au efectuat 141 controale, ocazie cu care s-au constatat 185 de
deficien e în domeniul rela iilor de munc (RM) i al securit ii i s ii în munc (SSM)
i s-au dispus tot atâtea m suri pentru remedierea deficien elor constatate, aplicându-se

78  sanc iuni contraven ionale.
A1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL S II I SECURIT II ÎN MUNC
În luna martie, inspectorii de munc  din cadrul compartimentului SSM au realizat 57 vizite
de control i evaluare la angajatori ,au constatat 68 de abateri de la prevederile legale, au
dispus 72 m suri pentru remedierea deficien elor i au aplicat în total 68  sanc iuni
contraven ionale din care 3 amenzi în valoare de 11.000 lei.

Analiza situa iei evenimentelor de munc :
La Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam  au fost comunicate 8 evenimente de munc .
Cauzele  cel mai des întâlnite pentru evenimentele comunicate au fost: utilizarea
necorespunz toare a echipamentelor de munc , c dere de la în ime sau de la acela i
nivel, accident de circula ie, agresiune.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 controlat 84 de
agen i economici, au  dispus 113 m suri i au aplicat în total 10   sanc iuni contraven ionale
din care 6 amenzi în cuantum de 37.000 lei 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 2 angajatori(în domeniile bar i catering ), au fost depistate 2 persoane care prestau
munc  nedeclarat .Pentru nerespectarea prevederilor legale privind munca nedeclarat  au
fost aplicate 2 amenzi în cuantum de 30.000 lei. Au fost dispuse 2 m suri.Pentru
nerespectarea prevederilor H.G. 905/2017, au fost dispuse 24 de m suri ,iar un angajator a
fost sanc ionat cu o amend  de 1.000 lei.
Urmare a Decretului  Pre edintelui României nr. 195/16.03 2020 privind instituirea st rii de
urgen  pe teritoriul României, începând cu data de 16.03.2020,inspectorii de munc  din
cadrul ITM Neam  nu au mai efectuat controale în teren, r spunzând la solicit rile
angajatorilor i angaja ilor prin po , telefonic sau prin e-mail.
În perioada de referin , angajatorii au încheiat i înregistrat la institu ia noastr  12
contracte colective de munc i 4 acte adi ionale la contractul colectiv de munc .

        A3. AC IUNI ALTERNATIVE ACTIVIT II DE CONTROL
În aceast  perioad  în conformitate cu Ordinul MMPS  nr. 671/17.03.2020, ITM Neam  a
postat pe site-ul propriu informa ii i a transmis angajatorilor prin e-mail un num r de 2749
notific ri cu informa ii privind prevenirea contamin rii lucr torilor cu noul coronavirus.
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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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În conformitate cu art. 40 din Hot rârea nr. 9  a CJSU din 15 martie 2020, de completare  i
modificare  a Hot rârii nr. 8 a CJSU din 12 martie 2020, inspectorii de munc  cu atribu ii de
control în domeniul rela iilor de munc  au verificat modul de implementare a m surii
impuse în Hot rârea nr. 7  a CNSSU din 11 martie 2020, privind decalarea programului de
lucru, în vederea reducerii riscului de contaminare pe timpul deplas rii la i de la locul de
munc , la un num r de 39 unit i din municipiul Piatra Neam , cu un num r de  peste 99 de
salaria i.
Ca urmare a solicit rii  Direc iei de S tate Public  Neam , adresat  Institu iei Prefectului
i transmis  c tre ITM Neam , inspectori de munc  cu atribu ii de control în domeniul

rela iilor de munc  au acordat sprijin acestei institu ii.

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA MARTIE  :
I. Ac iunea nr. 4 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – Campanie na ional  privind
obliga iile angajatorilor de a implementa, pe baza principiilor generale de prevenire,

surile necesare pentru asigurarea securit ii i protec ia lucr torilor care î i
desf oar  activitatea în antierele temporare sau mobile.
 Campania na ional  se desf oar  în perioada ianuarie 2020 - decembrie 2020 i va
cuprinde patru etape:
-prima etap  s-a desf urat în lunile februarie – martie 2020 prin mediatizarea, informarea,
con tientizarea  privind riscurile de c dere de la în ime fiind viza i principalii angajatori
din jude  cu activitate în domeniul construc iilor;
-a doua etap   care trebuia s  se desf oare în perioada aprilie – octombrie 2020 constând
în  verificarea modului de implementare a m surilor necesare pentru asigurarea securit ii
i protec ia lucr torilor, la angajatorii cu activitate în  domeniul construc iilor, prin ac iuni

de control la angajatori a fost suspendat  pe perioada st rii de urgen .
II.  Ac iunea  nr.  19  din  Programul  Cadru  al  Inspec iei  Muncii  –  Ac iune  de  informare  a
angajatorilor care creeaz  noi locuri de munc i sprijinirea acestora pentru asigurarea
unui mediu de munc  sigur i s tos.
Ac iunea are ca obiectiv sprijinirea mediului de afaceri, prin consilierea angajatorilor care
înfiin eaz  noi firme, cu privire la obliga iile ce le revin în domeniul securit ii i s ii
în munc , conform prevederilor legale în domeniu.
Prin desf urarea ac iunii se urm re te, pe de o parte, con tientizarea angajatorilor cu
privire la necesitatea respect rii cerin elor legale privind securitatea i s tatea în munc
i, pe de alt  parte, verificarea respect rii acestor prevederi.

Conform metodologiei transmis  de Inspec ia Muncii, în luna martie, în cadrul ac iunii de
informare i con tientizare a angajatorilor care au înfiin at  întreprinderi/unit i noi
înfiin ate în anul 2020, si în cadrul contextului actual al epidemiei de coronavirus,
con tientizarea acestor angajatori s-a realizat prin furnizarea prin e-mail, a informa iilor
referitoare la obliga iile ce le revin pentru asigurarea securit ii i s ii la locul de
munc .
Cu aceast  ocazie, au fost comunicate materialele elaborate de c tre Inspec ia Muncii
pentru informarea i con tientizarea angajatorilor, respectiv:
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fi a privind evaluarea riscurilor în microîntreprinderi i întreprinderi mici;
fi a privind instruc iunile proprii de securitate i s tate în munc ;
fi a privind informarea, instruirea i consultarea în domeniul securit ii i s ii în
munc  a lucr torilor din microîntreprinderi i întreprinderi mici;
fi a privind consultarea lucr torilor, organizarea i func ionarea comitetelor de
securitate i s tate în munc .

III.  Ac iunea  nr.  20  din  Programul  Cadru  al  Inspec iei  Muncii  –  Ac iunea  de  control
privind securitatea i s tatea în munc  a lucr torilor vârstnici din IMM.
Ac iunea are ca obiective:

Controlul locurilor de munc  din microintreprinderi, întreprinderile mici i mijlocii
(IMM) unde î i desf oar  activitatea lucr tori vârstnici (peste 60 ani) pentru
identificarea unor riscuri în mediul de munc , care ar putea afecta securitatea i

tatea lucr torilor, în special a celor vârstnici;
Informarea i con tientizarea angajatorilor privind respectarea prevederilor legale
referitoare la securitatea i s tatea lucr torilor, în special a celor vârstnici.

Conform metodologiei transmis  de Inspec ia Muncii, în luna martie, în cadrul ac iunii de
informare i con tientizare  i  în contextul actual al epidemiei de coronavirus,
con tientizarea  angajatorilor s-a realizat prin furnizarea prin e-mail a materialelor
informative respectiv diseminarea bunelor practici din Publica ia EMEX.

IV.Seminar - Sesiune de instruire pentru identificarea victimelor traficului de persoane.
În data de 04.03.2020, 2 inspectori de munc  din cadrul serviciului control RM au participat
la sesiunea de instruire pentru identificarea victimelor traficului de persoane, organizat de
Agen ia Na ional  Împotriva Traficului de Persoane la sediul Sec iei 2  Poli ie din municipiul
Ia i.
În cadrul seminarului s-a prezentat situa ia operativ   la nivelul Agen iei Na ionale
Împotriva Traficului de Persoane în anul 2019, precum i a activit ilor desf urate în baza
„Planului Na ional de Ac iune 2018-2020 pentru implementarea Strategiei Na ionale
Împotriva Traficului de Persoane 2018-2022”.
V. Înt rirea parteneriatelor cu patronatele i sindicatele, prin permanentizarea
întâlnirilor în cadrul Consiliului Consultativ Tripartit.
În data de 24 martie 2020, din motive de siguran  medical  legat  de pandemia de
coronavirus, Consiliul Consultativ Tripartit s-a desf urat de la distan , actele normative
de interes pentru activitatea organizatiilor 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 MARTIE

Hot rârea Guvernului nr. 157 din 27 februarie 2020 pentru modificarea Hot rârii
Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerin elor minime de securitate i

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 ;
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Legea nr. 19 din 14 martie 2020 privind acordarea unor zile libere p rin ilor pentru
supravegherea copiilor,  în situa ia închiderii temporare a unit ilor de înv mânt;
Decretul Pre edintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea st rii
de urgen  pe teritoriul României;
Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 29 din 18 martie 2020 privind unele m suri
economice i fiscal-bugetare;
Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 30 din 18 martie 2020 pentru modificarea i
completarea unor acte normative,  precum i pentru stabilirea unor m suri în
domeniul protec iei sociale  în contextul situa iei epidemiologice determinate de

spândirea coronavirusului SARS-CoV-2;
Ordinul ministrului s ii i al pre edintelui Casei Na ionale de Asigur ri de

tate nr. 502 /2020 /417/2020 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 S tate nr.
15/2018/1.311/2017;
Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 32 din 26 martie 2020 privind modificarea i
completarea Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea i
completarea unor acte normative, precum i pentru stabilirea unor m suri în
domeniul protec iei sociale în contextul situa iei epidemiologice determinate de

spândirea coronavirusului SARS-CoV-2 i pentru stabilirea unor m suri suplimentare
de protec ie social ;
Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 35 din 26 martie 2020 privind modalitatea de
emitere i prelungirea valabilit ii voucherelor de vacan , în contextul situa iei
epidemiologice determinate de r spândirea COVID-19.

Inspector ef

15.04.2020
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