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INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

INFORMA II DE PRES

În perioada 01 - 30.06.2020, 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 IUNIE:

În aceast  lun , s-au efectuat 343 de controale, ocazie cu care s-au constatat 268 de
deficien e în domeniul rela iilor de munc  (RM) i al securit ii i s ii în munc  (SSM)
i s-au dispus 268 de  m suri pentru remedierea deficien elor constatate, aplicându-se 163

de sanc iuni contraven ionale.

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

În luna iunie, inspectorii de munc  din cadrul compartimentului SSM au realizat 177 vizite
de control i evaluare la angajatori, au constatat 131 de abateri de la prevederile legale,
au dispus 131 m suri pentru remedierea deficien elor i au aplicat în total 131 de sanc iuni
contraven ionale din care 5 amenzi în valoare de 21.000 lei.

Analiza situa iei evenimentelor de munc :

La Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam  au fost comunicate 16 evenimente de munc .
Cauzele cel mai des întâlnite pentru evenimentele comunicate au fost:  c dere de la acela i
nivel,utilizarea necorespunz toare a echipamentelor de munc , accident 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, inspectorii de munc  din cadrul compartimentului RM au efectuat un num r
de 166 controale privind identificarea i combaterea cazurilor de munc  nedeclarat , au
dispus 137 de m suri i au aplicat în total 32 de sanc iuni contraven ionale din care 10
amenzi în cuantum de 219.800 lei pentru înc lc ri ale prevederilor  Legii nr. 53/2003-Codul
muncii,republicat , modificat i completat ,  ale H.G. 905/2017 privind registrul general
de eviden  a salaria ilor i a Legii nr.108/1999 privind organizarea i înfiin area Inspec iei
Muncii.

La 5 angajatori,inspectorii de munc  au identificat 10 persoane care prestau activitate f
a avea încheiate contracte individuale de munc  în form  scris .Pentru nerespectarea
prevederilor legale privind munca nedeclarat  au fost aplicate 5 amenzi în cuantum de
200.000 lei i au  fost dispuse 3 m suri.Domeniile de activitate în care se presta munc
nedeclarat  sunt: construc ii, facilit i de cazare, cre terea animalelor, comer .

Pentru nerespectarea prevederilor H.G. 905/2017 au fost dispuse 54 de m suri, iar 9
angajatori au fost sanc iona i  contraven ional cu 2 amenzi în cuantum de 13.000 lei i 7
avertismente contraven ionale. La un angajator a fost depistat un caz de înc lcare a
prevederilor legale privind stabilirea salariului de baz  minim brut pe ar  garantat în plat
i a fost sanc ionat cu  amend  în cuantum de 300 lei.
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În perioada de referin , angajatorii au încheiat i înregistrat la institu ia noastr  3
contracte colective de munc .

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

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 st rii de alert , inspectorii de munc  au verificat respectarea prevederilor Legii
nr.55/2020 privind unele m suri pentru prevenirea i combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, având în vedere necesitatea 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. 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 lege, respectiv:

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 ;

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 iunie 2020, în domeniul rela iilor de munc , inspectorii
de munc  au efectuat un num r de 21 controale la 29 de 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.394/2020.Au fost dispuse 3 m suri de remediere a neconformit ilor constatate,
nefiind aplicate sanc iuni contraven ionale.

În luna iunie 2020, în domeniul securit ii i s ii în munc , inspectorii de munc  au
verificat un num r de 107 agen i economici men iona i la  art.6 - 9 din Anexa 3 la H.G.
nr.394/2020, cu un num r total de 512 salaria i.Au fost efectuate un num r de 107
controale,atât pe timp de zi cât i noaptea.

Pentru înc lcarea legisla iei în domeniul securit ii i s ii în munc , au fost
sanctiona i contraven ional un num r de 59 angajatori cu 59 de avertismente
contraven ionale i au fost dispuse 59 de m suri de remediere a neconformit ilor
constatate.

De asemenea, în perioada 26–30 iunie, 9 inspectori de munc  coordona i de inspectorul
ef al Inspectoratului Teritorial de  Munc   Neam , în colaborare cu reprezentan i ai

Inspectoratului de Poli ie Jude ean Neam , Direc iei de S tate Public  Neam i ai
Direc iei Sanitar-Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor Neam , au efectuat controale
comune, în sistem integrat, pe raza jude ului Neam , pentru verificarea respect rii

surilor de protec ie sanitar  dispuse pe perioada st rii de alert , în vederea prevenirii
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spândirii noului tip de coronavirus. Astfel, inspectorii de munc  au verificat  în cazul a
10 agen i economici(terase, baruri în aer liber), modul în care angajatorii asigur
distan area fizic  la locul de munc , triajul i dezinfectarea mâinilor la începerea
lucrului, purtarea m tii de protec ie, întocmirea de instruc iuni/proceduri privind
prevenirea infect rii cu noul coronavirus, instruirea lucr torilor privind securitatea i

tatea în munc . Ac iunea de control va continua în perioada urm toare, în vederea
con tientiz rii tuturor angajatorilor i angaja ilor cu privire la necesitatea respect rii

surilor de prevenire a infect rii cu virusul SARS-CoV-2.

Pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele m suri pentru
prevenirea i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, inspectorii de munc  au
sanc ionat un num r de 7 angajatori cu  9 avertismente contraven ionale i au fost dispuse
9 m suri de remediere a neconformit ilor constatate.

II.  Campania  Na ional  pentru  identificarea  cazurilor  de  munc  nedeclarat i
verificarea modului în care se respect  dispozi iile legale în domeniul securit ii  i

ii în munc  la angajatorii care î i desf oar  activitatea în domeniile  fabricarea
i  comercializarea produselor textile, confec ii, piel rie i înc minte

Conform Programului-cadru de ac iuni al Inspec iei Muncii pe anul 2020, în perioada 2-6
iunie 2020, s-a desf urat la nivel na ional, Campania na ional pentru identificarea
cazurilor de munc  nedeclarat i verificarea modului în care se respect  dispozi iile
legale în domeniul securit ii i s ii în munc   la angajatorii care î i  desf oar
activitatea în domeniile  fabricarea i comercializarea produselor textile, confec ii,
piel rie i înc minte.

Ac iunile de control efectuate în cadrul acestei campanii, au avut ca obiectiv specific
identificarea i combaterea cazurilor de munc  nedeclarat , precum i verificarea
respect rii de c tre angajatorii din domeniul fabric rii i comercializ rii produselor
textile, confec ii, piel rie i înc minte, a prevederilor legale în domeniul rela iilor de
munc i al securit ii i s ii în munc .

În cadrul acestei campanii, au fost verifica i un num r de 47 angajatori cu un num r total
de 1901 lucr tori.

Pentru înc lcarea legisla iei în domeniul rela iilor de munc , a fost aplicat 1 avertisment
contraven ional i au fost dispuse un num r de 13 m suri de remediere a
neconformit ilor constatate.Nu au fost depistate cazuri de persoane care prestau munc
nedeclarat .

Pentru înc lcarea legisla iei în domeniul securit ii i s ii în munc , au fost
sanc iona i un num r de 37 angajatori cu 51 de avertismente contraven ionale i au fost
dispuse 51 m suri de remediere a neconformit ilor constatate.
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III. Campania na ional  privind verificarea modului în care angajatorii respect
prevederile legale referitoare la suspendarea i executarea contractelor individuale de
munc

În perioada 15.06–18.07.2020, se desf oar  Campania na ional  privind verificarea
modului în care angajatorii respect  prevederile legale referitoare la suspendarea i
executarea contractelor individuale de munc .

Obiectivele campaniei sunt:

Identificarea angajatorilor care au primit la munc  salaria i pe perioada suspend rii
contractelor individuale de munc i determinarea acestora s  respecte prevederile
legale în domeniul rela iilor de munc ;

Cre terea gradului de con tientizare a angajatorilor i a angaja ilor în ceea ce prive te
necesitatea respect rii prevederilor legale în domeniul rela iilor de munc ;

Diminuarea consecin elor sociale i economice negative, care deriv  din
nerespectarea de c tre angajatori a prevederilor legale în domeniul rela iilor de munc
i, în special, a celor privind suspendarea contractului individual de munc .

Sunt controla i  angajatorii care figureaz  în portalul REGES, cu contracte individuale de munc
suspendate, angajatori  la care exist  informa ii privind primirea la munc  a salaria ilor c rora
le-au suspendat contractele de munc i angajatori care, din datele ob inute de la agen iile
jude ene de ocupare a for ei de munc , rezult  c  au solicitat sumele necesare pl ii
indemniza iei prev zute la art.XI alin.(1) din O.U.G. nr.30/2020, cu modific rile i
complet rile ulterioare.

În cadrul acestei campanii, în perioada 15.06 – 30.06.2020, au fost  realizate 50 de
controale, parte dintre acestea fiind efectuate noaptea  i sâmb ta.

Pentru înc lcarea legisla iei în domeniul rela iilor de munc , au fost aplicate 7 sanc iuni
în cuantum de 45.000 lei, din care o amend  la un angajator pentru munc  nedeclarat  în
cuantum de 40.000 lei, iar în temeiul altor prevederi legale, au fost aplicate 5
avertismente contraven ionale i 1 amend  în cuantum de 5.000 lei. Au fost depistate 2
persoane, care prestau munc  nedeclarat .

Pentru înc lcarea legisla iei în domeniul rela iilor de munc , au fost  dispuse 43  de
suri de remediere a neconformit ilor constatate.

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

În data de 22 iunie 2020, 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.
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C.NOUT I LEGISLATIVE ÎN LUNA  IUNIE :

Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 82 din 21 mai 2020 pentru aprobarea acord rii
unui stimulent de risc pentru personalul centrelor reziden iale  de îngrijire i asisten
a persoanelor vârstnice, centrelor reziden iale pentru copii i adul i,  cu i f
dizabilit i, precum i pentru alte categorii vulnerabile, izolate preventiv  la locul de
munc , pe perioada st rii de urgen ;

Ordonan a de Urgen  a Guvernului  nr. 92 din 28 mai 2020 pentru instituirea unor
suri active de sprijin destinate angaja ilor i angajatorilor  în contextul situa iei

epidemiologice determinate de r spândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum i
pentru modificarea unor acte normative;

Hot rârea Guvernului  nr. 434 din 28 mai 2020 pentru modificarea i completarea
anexei nr. 3 la Hot rârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea st rii de alert i

surile care se aplic  pe durata acesteia pentru prevenirea i combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19;

Hot rârea Guvernului nr. 433 din 28 mai 2020 pentru modificarea i completarea
Hot rârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor na ionale de

tate pentru anii 2017 i 2018, precum i pentru stabilirea unor m suri în domeniul
ii în contextul situa iei epidemiologice determinate de r spândirea

coronavirusului SARS-CoV-2;

Legea  nr. 69 din 16 aprilie 2010 responsabilit ii fiscal-bugetare, republicat ;

Ordinul  ANOFM nr.456/03.06.2020;

Ordinul  ANOFM nr.457/03.06.2020;

Ordinul comun al Ministerului S ii, Ministerului Economiei, Energiei  i Mediului
de Afaceri i Autorit ii Na ionale Sanitar Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor
nr. 966/1.809/105/29.05.2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea m surilor
specifice  de prevenire a r spândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activit ile de
preparare, servire i consum al produselor alimentare, b uturilor alcoolice i
nealcoolice în spa iile special amenajate  din exteriorul cl dirilor unit ilor de
alimenta ie public ;

Ordinul Ministerului S ii nr. 1.069 din 11 iunie 2020 pentru modificarea i
completarea Ordinului ministrului s ii nr. 414/2020 privind instituirea m surii de
carantin  pentru persoanele aflate în situa ia de urgen  de s tate public
interna ional  determinat  de infec ia cu COVID-19 i stabilirea unor m suri în
vederea prevenirii i limit rii efectelor epidemiei;

Hot rârea Guvernului nr. 465 din 11 iunie 2020 pentru modificarea i completarea
anexelor nr. 2 i 3 la Hot rârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea st rii de
alert i m surile care se aplic  pe durata acesteia pentru prevenirea i combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19;

Ordinul comun al Ministerului  Tineretului i Sportului i Ministerului S ii nr.
619/1.077/12 iunie 2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condi iile necesar a
fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practic rii sporturilor
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individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echip  în aer liber de c tre
sportivii de performan , pentru reluarea activit ii de nata ie în bazinele acoperite i
în aer liber din România, în vederea desf ur rii de c tre sportivii profesioni ti,
sportivii de performan i/sau legitima i a activit ilor de preg tire fizic  organizate
în spa ii închise, respectiv desf ur rii activit ilor de preg tire fizic  în s li de fitness
i aerobic;

Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr.97 din 11 iunie 2020 pentru implementarea
unor m suri de simplificare administrativ  în domeniul protec iei sociale, precum i
pentru acordarea unor drepturi i beneficii de asisten  social   în domeniile de
activitate în care se men in restric ii;

Hot rârea Guvernului  nr. 476 din 16 iunie 2020 privind prelungirea st rii de alert  pe
teritoriul României i m surile care se aplic   pe durata acesteia pentru prevenirea i
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Legea  nr. 82 din 17 iunie 2020 privind aprobarea Ordonan ei de urgen  a Guvernului
nr. 43/2020 pentru aprobarea unor m suri de sprijin decontate din fonduri europene,
ca urmare a r spândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada st rii de urgen ;

Ordinul comun al Ministerului S ii i  Ministerului Economiei, Energiei Mediului de
Afaceri nr. 1.088/1.910/din 16 iunie 2020 pentru aprobarea regulamentelor privind
stabilirea m surilor specifice de prevenire a r spândirii virusului SARS-CoV-2 pentru
activit ile în centrele comerciale în care î i desf oar  activitatea mai mul i
operatori economici, de tip mall, organizarea i desf urarea activit ilor din s lile  de
pariuri sportive, în condi ii de securitate, precum i pentru loca iile în care se
desf oar  activitatea de jocuri de noroc;

Legea nr. 85 din 18 iunie 2020 pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr.
53/2003 - Codul muncii;

Ordinul comun al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii i Comunica iilor,
Ministerului Afacerilor Interne i  Ministerului S ii nr. 1.082/97/1.112/18 iunie
2020 privind m suri i reguli în domeniul transporturilor, pe perioada st rii de alert ,
pentru prevenirea r spândirii COVID-19;

Ordinul comun al Ministerului Culturii i Ministerului S ii nr. 2.941/1.120/19 iunie
2020 privind m surile pentru prevenirea contamin rii cu noul coronavirus SARS-CoV-2
i pentru asigurarea desf ur rii activit ilor în condi ii de siguran  sanitar  în

domeniul culturii;

Ordinul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii i Comunica iilor nr. 1.033 din
3 iunie 2020 privind recunoa terea calific rilor profesionale pentru profesiile
reglementate în România  pentru care Autoritatea Rutier  Român  - A.R.R. este
autoritate competent  ;

Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 100 din 25 iunie 2020 pentru prorogarea
termenului prev zut la art. III alin. (3) din Ordonan a de urgen  a Guvernului     nr.
1/2020 privind unele m suri fiscal-bugetare i pentru modificarea i completarea unor
acte normative;
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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

Ordinul comun al Ministerului S ii i al Ministerului Afacerilor Interne nr.
875/80/2020 pentru aprobarea regulilor privind accesul în l ca ele de cult, distan a
minim   de siguran i m suri sanitare specifice pentru desf urarea activit ilor
religioase abrobat prin Ordinul comun al Ministerului S ii i al Ministerului
Afacerilor Interne nr. 1.103/95/2020 pentru aprobarea regulilor privind accesul în

ca ele de cult, distan a minim   de siguran i m suri sanitare specifice pentru
desf urarea activit ilor religioase;

Ordinul comun al Ministerului S ii i CNAS nr.872 din 22 mai 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

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;

Hot rârea CNSU nr.32/29.06.2020 privind m suri aplicabile de la data de 01.07.2020.

inspector ef
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