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INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

INFORMA II DE PRES

În perioada 01-30.11.2021, 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 .

ÎN ATEN IA ANGAJATORILOR!

ITM Neam  a pus la dispozi ia tuturor func ionarilor publici din institu ie semn turi
electronice calificate

În contextul digitaliz rii rela iilor de munc i a securit ii i s ii în munc  prin
ultimele modific ri legislative  aduse în aceste dou  domenii de activitate, Inspectoratul
Teritorial de Munc  Neam  a pus la dispozi ia tuturor func ionarilor publici din institu ie
semn turi electronice calificate.

A. ACTIVITATEA DESF URAT  ÎN LUNA  NOIEMBRIE:

În luna noiembrie 2021, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam , au fost
realizate un num r de 182 ac iuni de control, din care 89 în domeniul rela iilor de munc
i 93 în domeniul securit ii i s ii în munc . Urmare finaliz rii acestor ac iuni, au

fost dispuse 122 de m suri pentru remedierea neconformit ilor constatate.

Un num r de 78 angajatori au fost sanc iona i cu 100 de sanc iuni contraven ionale, din
care 86 avertismente contraven ionale i 14 amenzi în valoare total  de 80.000 lei.

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

În luna noiembrie 2021, au fost realizate un num r de 93 ac iuni de control în domeniul
securit ii i s ii în munc . Au fost dispuse 78 de m suri pentru remedierea
deficien elor constatate.

Un num r de 61 angajatori au fost sanc iona i cu 79 sanc iuni contraven ionale, din care
69 avertismente contraven ionale i 10 amenzi în valoare total  de 33.500 lei.

Analiza situa iei evenimentelor de munc :
La Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam  au fost comunicate 20 evenimente de
munc . Împrejur rile în care s-au produs cele mai multe evenimente se refer  la
utilizarea  necorespunz toare a echipamentelor de munc i accidentele de circula ie.
Dintre evenimentele comunicate, dou  au fost mortale. Toate  evenimentele
comunicate sunt în curs de cercetare.

A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELA IILOR DE MUNC

În luna noiembrie 2021, inspectorii de munc  au efectuat un num r de 89 de controale,
au dispus 44 m suri pentru remedierea deficien elor constatate i au aplicat în total 21
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de sanc iuni contraven ionale, din care 4 amenzi în cuantum de 46.500 lei i 17
avertismente contraven ionale.

La 2 angajatori, inspectorii de munc  au identificat 2 persoane care prestau munc  f
a avea încheiat contract individual de munc  în form  scris .Domeniul de activitate în
care se presta munc  nedeclarat  este exploatare forestier .

În luna noiembrie, angajatorii au încheiat i înregistrat la institu ia noastr  cinci
contracte colective de munc .

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

I.  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

În cadrul acestei ac iuni desf urate în perioada aprilie–octombrie 2021, au fost
verifica i un num r de 108 angajatori, cu un num r total de 3815 lucr tori.
Pentru înc lcarea legisla iei în domeniul securit ii i s ii în munc , au fost
constatate un num r de 88 deficien e pentru care s-au dispus 88 de m suri. La 67
angajatori s-au aplicat 88 de sanc iuni contraven ionale din care 8 amenzi în valoare
total  de 30.000 lei i 80 de avertismente contraven ionale. La doi angajatori a fost
dispus  m sura sist rii func ion rii echipamentelor de munc , deoarece acestea nu
îndeplineau în totalitate reglementarile legale de func ionare, punând în pericol
securitatea i s tatea lucr torilor care le utilizau.

Principalele deficien e constatate în ac iunile de control au fost urm toarele:

instruirea neadecvat  a lucr torilor;
utilizarea unor schele care nu îndeplinesc cerin ele de securitate i s tate în
munc  (nu au sc ri de acces la platformele de lucru, nu au balustrade pentru
prevenirea c derilor de la în ime, nu sunt bine fixate, nu au plase de prindere
nu era utilizat echipamentul individual de protec ie de c tre lucr tori;
planurile de prevenire i protec ie întocmite pe antiere sunt prea generale, nu
con in m suri concrete/detaliate i nu sunt aduse la cuno tin a tuturor
lucr torilor.

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 noiembrie au fost verificate 8 societ i i un num r de 43 produse. Pentru
înc lcarea legisla iei în domeniul de supraveghere a pie ei produselor industriale din
domeniul de competen  al Inspec iei Muncii, au fost aplicate 5 avertismente
contraven ionale  i  au fost dispuse 5 m suri de remediere a neconformit ilor
constatate.

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 3

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

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

În perioada 01.11.2021 – 30.11.2021, au fost comunicate  461de  scrisori de informare la
angajatori.

Comunicarea scrisorilor de informare se realizeaz  atât în cadrul ac iunilor de control
privind verificarea modului de respectare a legisla iei din domeniul rela iilor de munc ,
cât i prin e-mail.

Ac iunea s-a desf urat în cadrul campaniei de informare i con tientizare a
angajatorilor în ceea ce prive te necesitatea respect rii prevederilor legale în domeniul
rela iilor de munc , la angajatori care presteaz   activitate în domenii  susceptibile de
utilizare a muncii nedeclarate sau subdeclarate, demarat  în data de 25 august 2021.

IV.  Ac iunea  nr.  4  din  Programul  Cadru  al  Inspec iei  Muncii  –  Campanie  na ional
pentru identificarea cazurilor de munc  nedeclarat i munc  subdeclarat

În perioada 22-26 noiembrie 2021, s-a desf urat 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 domeniul fabric rii produselor de brut rie i a produselor

inoase i comer ul cu am nuntul al pâinii, produselor de patiserie i produselor
zaharoase, în magazine specializate.

Obiectivele campaniei au fost:

identificarea i combaterea muncii nedeclarate i subdeclarate i luarea
surilor care se impun pentru determinarea respect rii prevederilor legale de

tre angajatorii care î i desf oar  activitatea în domeniile verificate;

determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de munc  pentru
persoanele  depistate f  forme legale de angajare i de a le transmite în
registrul general de eviden  a salaria ilor în format  electronic i de a le
transmite la inspectoratul teritorial de munc  în a c rui raz  teritorial
angajatorul î i are sediul social;

cre terea gradului de con tientizare a angajatorilor i a angaja ilor din domeniul
verificat în ceea ce prive te necesitatea respect rii prevederilor legale din
domeniul rela iilor de munc i din domeniul securit ii i s ii în munc   ;

diminuarea consecin elor sociale i economice negative care deriv  din
nerespectarea  de c tre angajatorii care desf oar  activitate în acest domeniu,
a prevederilor legale din domeniul rela iilor de munc i din domeniul securit ii
i s ii în munc .

Au fost verifica i 27 de angajatori.

În  domeniul rela iilor de munc  au fost constatate 12  deficien e   pentru care au fost
dispuse  m suri de remediere  i au fost aplicate 5 avertismente contraven ionale.
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Deficien ele constatate în domeniul rela iilor de munc  au fost urm toarele:

nu se respect  obliga ia  de a ine eviden a orelor de munc  prestate de
salaria i;

nu  se respect   termenele de transmitere a datelor în registrul general de
eviden  a salaria ilor;

registrul general de eviden  a salaria ilor era transmis cu date eronate;

nu se respect  obliga ia de acordare a repaosului sapt mânal de 48 de ore
consecutive;

În  domeniul securit ii i s ii în munc  au fost constatate 16  deficien e pentru
care au fost dispuse  m suri de remediere  i au fost aplicate 16 avertismente
contraven ionale.

Deficien ele constatate în domeniul securit ii i s ii în munc  au fost
urm toarele:lipsa echipamentului individual de protec ie;nu era asigurat  verificarea
instala iei de legare la p mânt a echipamentelor tehnice ac ionate electric;nu era
realizat controlul medical periodic al lucr torilor;nu erau semnalizate locurile de
munc  periculoase;nu era organizat  activitatea de prevenire i protec ie în domeniul
securit ii i s ii în munc .

V. 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 au fost  efectute pe parcursul anului 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 etapei a III-a de control, în perioada 1-30 noiembrie 2021, s-au derulat ac iuni
de verificare a m surilor dispuse  la societ ile comerciale controlate în etapa
anterioar .

Inspectorii de munc  nu au constatat înc lc ri ale legisla iei în domeniul securit ii i
ii în munc , motiv pentru care nu fost aplicate sanc iuni contraven ionale.

VI. Ac iunea nr. 16 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii–Ac iune de monitorizare
privind riscurile existente la locurile de munc  din microîntreprinderi (1-9 lucr tori)

Ac iunea are ca obiectiv monitorizarea respect rii prevederilor legale privind prevenirea
riscurilor profesionale în microîntreprinderi, precum i cu privire la m surile de
prevenire i protec ie aplicate.

Ac iunea de monitorizare se desf oar  la nivel na ional, pe parcursul anului 2021.

În cadrul acestei ac iuni, în perioada februarie – noiembrie 2021, au fost verificate un
num r de 96 microîntreprinderi.
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Pentru nerespectarea prevederilor legale în vigoare, au fost aplicate 2 amenzi în valoare
total  de 8000 lei i 109 avertismente contraven ionale. Au fost dispuse 109 m suri de
remediere a neconformit ilor constatate.

VI:Ac iunea nr. 17 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – Ac iune de control
privind prevenirea expunerii lucr torilor la riscul de infectare cu noul coronavirus
Ac iunea are ca obiectiv monitorizarea respect rii prevederilor legale privind prevenirea
riscurilor profesionale care pot fi determinate de expunerea lucr torilor la noul
coronavirus (SARS-CoV-2), precum i cu privire la m surile de prevenire i protec ie
aplicate în întreprinderi.

În cadrul etapei a II-a a ac iunii, în perioada februarie-noiembrie 2021, inspectorii de
munc  au efectuat controale la angajatori pentru a verifica respectarea prevederilor
legale privind protec ia lucr torilor împotriva riscurilor legate de expunerea, la locurile
de munc , la noul coronavirus (SARS-CoV-2).

În cadrul acestei ac iuni, în perioada februarie-noiembrie 2021, au fost verifica i 281
angajatori. Pentru înc lcarea legisla iei în domeniul securit ii i s ii în munc , un
num r de 194 angajatori au fost sanc iona i cu 247 sanc iuni contraven ionale, din care
238 avertismente contraven ionale i 9 amenzi în cuantum de 17.000 lei. Au fost dispuse
un num r  de 247 m suri de remediere a neconformit ilor.

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

În data de 23 noiembrie 2021, din motive de siguran  medical  legate de pandemia de
coronavirus, Consiliul Consultativ Tripartit s-a desf urat in sistem online. 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 email, membrilor desemna i ai organiza iilor sindicale i patronale.

VIII. Ac iunea de informare „VIITORUL T U ÎNCEPE AZI. MERI I CA MUNCA TA S  FIE
RECUNOSCUT  ”

În  cadrul Ac iunii de informare „VIITORUL T U ÎNCEPE AZI. MERI I CA MUNCA TA S  FIE
RECUNOSCUT  ”, Inspec ia Muncii a editat un material informativ privind  condi iile
legale de munc .

Scopul acestui demers este cre terea gradului de con tientizare  a lucr torilor  cu privire
la consecin ele  sociale i economice  negative pe care le produce  munca nedeclarat i
munca subdeclarat , la drepturile i obliga iile pe care le au ace tia, cât i la riscurile la
care se expun atunci când accept  s  munceasc  „ la negru” sau „ la gri”. Inspectorii de
munc  din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam  au distribuit materiale
informative (pliante i afi e) în locuri consacrate având afluen  mare de persoane,
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prim rii, institu ii publice, g ri, autog ri, sta ii de transport în comun, pie e i târguri,
atât în mediul urban cât i în mediul rural.

C.NOUT I LEGISLATIVE ÎN LUNA  NOIEMBRIE  :

Hot rârea Guvernului  nr. 1.183 din 8 noiembrie 2021 privind prelungirea st rii
de alert  pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum
i stabilirea m surilor care se aplic  pe durata acesteia pentru prevenirea  i

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Ordinul ministrului educa iei i al ministrului s ii nr. 5.558/2.389/2021
privind modificarea i completarea Ordinului ministrului educa iei i al
ministrului s ii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea

surilor de organizare a activit ii  în cadrul unit ilor/institu iilor de
înv mânt în condi ii de siguran  epidemiologic   pentru prevenirea
îmboln virilor cu virusul SARS-CoV-2;

Ordinul  ministrului muncii i protec iei sociale  nr. 1.004 din 27 octombrie 2021
privind aprobarea modelului cererii i al declara iei pe propria r spundere
prev zute la art. 7 alin. (2) din Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 111/2021
pentru stabilirea unor m suri  de protec ie social  a angaja ilor i a altor
categorii profesionale în contextul interzicerii, suspend rii ori limit rii
activit ilor economice, determinate de situa ia epidemiologic   generat  de

spândirea coronavirusului SARS-CoV-2;

Legea nr.267 din 9 noiembrie 2021 pentru completarea Ordonan ei de urgen  a
Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor m suri de simplificare la nivelul
administra iei publice centrale i pentru modificarea i completarea unor acte
normative;

Legea nr. 269 din 9 noiembrie 2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr.
62/2011 i a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii;

Ordinul ministrului s ii i al pre edintelui Casei Na ionale de Asigur ri de
tate nr. 2.473/1.017/2021 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul

ministrului s ii i al pre edintelui Casei Na ionale de Asigur ri de S tate
nr. 1.192/745/2020  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;

Ordinul ministrului educa iei i al ministrului s ii nr. 5.608 din 19 noiembrie
2021 privind completarea Ordinului ministrului educa iei i al ministrului

ii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea m surilor de
organizare a activit ii în cadrul unit ilor/institu iilor de înv mânt în condi ii
de siguran  epidemiologic  pentru prevenirea îmboln virilor cu virusul SARS-
CoV-2;

Ordinul  ministrului muncii i protec iei sociale  nr. 1.120 din 23 noiembrie 2021
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului muncii i protec iei sociale
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nr. 1.004/2021 privind aprobarea modelului cererii i al declara iei pe propria
spundere prev zute la art. 7 alin. (2) din Ordonan a de urgen  a Guvernului

nr. 111/2021 pentru stabilirea unor m suri de protec ie social  a angaja ilor i a
altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspend rii ori limit rii
activit ilor economice, determinate de situa ia epidemiologic  generat  de

spândirea coronavirusului SARS-CoV-2;

Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 121 din 25 noiembrie 2021 privind
stabilirea unor m suri la nivelul administra iei publice centrale  i pentru
modificarea i completarea unor acte normative.

15.12.2021
Inspector ef,
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