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INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

INFORMA II DE PRES

În perioada 01-31.01.2022, 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 2022, 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  IANUARIE:

În luna ianuarie 2022, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam , au fost
realizate un num r de 211 ac iuni de control, din care 120 în domeniul rela iilor de
munc i 91 în domeniul securit ii i s ii în munc . Urmare finaliz rii acestor
ac iuni, au fost dispuse 215 m suri pentru remedierea neconformit ilor constatate.

Un num r de 89 angajatori au fost sanc iona i cu 113 sanc iuni contraven ionale, din
care 98 avertismente contraven ionale i 15 amenzi în cuantum de 132.000 lei.

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

În luna ianuarie 2022, au fost realizate un num r de 91 ac iuni de control în domeniul
securit ii i s ii în munc . Au fost dispuse 82 de m suri pentru remedierea
deficien elor constatate.

Un num r de 58 angajatori au fost sanc iona i cu 78 sanc iuni contraven ionale, din care
68 avertismente contraven ionale i 10 amenzi în cuantum de 50.500 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 , c derea de la acela i nivel i
accidentele de circula ie. Toate  evenimentele  comunicate sunt în curs de cercetare.

A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELA IILOR DE MUNC

În luna ianuarie 2022, inspectorii de munc  au efectuat un num r de 120 controale, au
dispus 133 de m suri pentru remedierea deficien elor constatate i au aplicat în total 35
de sanc iuni contraven ionale, din care 5 amenzi în cuantum de 81.500 lei i 30 de
avertismente contraven ionale.

La patru angajatori, inspectorii de munc  au identificat cinci persoane care prestau
munc  nedeclarat . Dou  persoane prestau munc  în afara duratei timpului de munc
stabilit în cadrul contractelor individuale de munc  cu timp par ial, o persoan  presta
munc  f  a avea încheiat contract individual de munc  în form  scris , o persoan
presta munc  în perioada în care are contractul individual de munc  suspendat i o
persoan  presta munc  f  transmiterea elementelor contractului individual de munc
în registrul general de eviden  a salaria ilor cel târziu în ziua anterioar  începerii
activit ii.
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Domeniile de activitate în care se presta munc  nedeclarat  sunt : comer , construc ii,
lucr ri de instala ii electrice i depozite .

În luna ianuarie, angajatorii au încheiat i înregistrat la institu ia noastr  cinci contracte
colective de munc i un adi ional la contractul colectiv de munc  .

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

I.  Ac iunea nr. 4 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 2022, coordonat de

tre Comisia European

În luna ianuarie 2022 au fost verificate 6 societ i i un num r de 21 produse. Nu au fost
dispuse m suri de remediere i nu au fost aplicate sanc iuni contraven ionale

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

În perioada 01.01.2022 – 31.01.2022, au fost comunicate  320 de  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.

III.  Ac iunea  nr.  5  din  Programul  Cadru  al  Inspec iei  Muncii  –  Campanie  na ional
pentru identificarea cazurilor de munc  nedeclarat i munc  subdeclarat

În perioada 25 – 31.01.2022, s-a desf urat Campania na ional   pentru identificarea
cazurilor de munc  nedeclarat  la angajatorii care î i desf oar  activitatea în
domeniul depozite.

Obiectivele campaniei au fost:

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

i desf oar  activitatea în domeniul verificat;

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 la inspectoratul teritorial de
munc  în a c rui raz  teritorial  angajatorul î i are sediul social;
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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 ;

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 .

Au fost verifica i 40 de angajatori.

În  domeniul rela iilor de munc  au fost constatate 50 de neconformit i   pentru care
au fost dispuse  m suri de remediere i au fost aplicate 16 sanc iuni contraven ionale
din care o  amend  în cuantum de 20.000 lei i 15 avertismente contraven ionale.

La un angajator, inspectorii de munc  au identificat  o persoan  care presta munc  f
a avea încheiat contract individual de munc  în form  scris  .

Deficien ele constatate în domeniul rela iilor de munc  au fost urm toarele:

primirea la munc  a unei  persoane f  încheierea contractului individual de munc  în
form  scris , cel târziu în ziua  anterioar  începerii activit ii ;

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

nu  se respect  obliga ia  de informare a salaria ilor cu privire la data pl ii drepturilor
salariale;

nu  se respect  obliga ia de a comunica fi a postului cu atribu iile specifice c tre
salaria i;

nu  se respect  obliga ia de a completa dosarele de personal ale 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.

IV. Ac iuni de control în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele
suri pentru prevenirea i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În luna ianuarie a fost men inut  starea de   alert , motiv pentru care a fost 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.

În cadrul acestei ac iuni, în luna ianuarie 2022, inspectorii de munc  au verificat un
num r de 82 agen i economici, cu un num r total de 294 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 10 angajatori, dintre care un angajator cu o
amend  în valoare de 1.000 lei i 9 angajatori cu  9 avertismente contraven ionale. Au
fost dispuse 10 m suri de remediere a neconformit ilor constatate.
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V. edin a de lucru   I.T.M. Neam  - Consiliul Consultativ Tripartit

În data de 18 ianuarie 2022, din motive de siguran  medical  legate de pandemia de
coronavirus, Consiliul Consultativ Tripartit s-a desf urat în sistem on-line. 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.

C.NOUT I LEGISLATIVE ÎN LUNA  IANUARIE  :

Hot rârea Guvernului  nr. 34 din 6 ianuarie 2022 privind prelungirea st rii de alert  pe
teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum i stabilirea m surilor
care se aplic  pe durata acesteia pentru prevenirea i combaterea efectelor pandemiei
de COVID-19;
Ordinul Agen iei Na ionale de Integritate nr. 887 din 11 ianuarie 2022 privind
modificarea i completarea anexei la Ordinul vicepre edintelui Agen iei Na ionale de
Integritate nr. 96/2021 pentru aprobarea Procedurii de transmitere la distan  a
declara iilor de avere i de interese, precum i condi iile în care aceasta se realizeaz ;
Ordinul ministrului finan elor publice nr. 17 din 6 ianuarie 2022 privind modificarea
anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finan elor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea
Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar
preventiv i a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desf oar
activitatea de control financiar preventiv propriu;
Ordinul pre edintelui ANFP nr. 26 din 11 ianuarie 2022 pentru aprobarea Metodologiei
de completare i transmitere a informa iilor privind implementarea principiilor
aplicabile conduitei profesionale a func ionarilor publici i a normelor/standardelor de
conduit  a func ionarilor publici, precum i a procedurilor administrativ-disciplinare
aplicabile func ionarilor publici în cadrul autorit ilor i institu iilor publice;
Ordinul comun al ministrului s ii i ministrului afacerilor interne nr. 30/1/2022
privind instituirea obligativit ii purt rii m tii de protec ie, a triajului epidemiologic i
dezinfectarea obligatorie a mâinilor  pentru prevenirea contamin rii cu virusul
SARS-CoV-2 pe durata st rii de alert ;
Ordinul ministrului s ii nr.83 din 14 ianuarie 2022 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind condi iile de acordare a major rii prev zute la  art. 7 alin. (4) din
Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere
pl tite p rin ilor i altor categorii de persoane în contextul r spândirii coronavirusului
SARS-CoV-2;
Ordinul ministrului finan elor publice nr. 6 din 4 ianuarie 2022 privind transmiterea
situa iilor financiare anuale centralizate întocmite de institu iile publice la 31
decembrie 2021 i pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finan elor
publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea i
depunerea situa iilor financiare ale institu iilor publice la 31 decembrie 2017 i pentru
modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilit ii;
Ordinul  comun al ministrului educa iei i ministrului muncii i solidarit ii sociale
nr. 3.001/39/2022 privind aprobarea Metodologiei de alocare  a nivelurilor de calificare
pentru calific rile de nivel 1-5  din Cadrul na ional al calific rilor;
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Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 2 din 19 ianuarie 2022 privind stabilirea unor
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 r spândirea coronavirusului SARS-CoV-2,  precum i pentru
modificarea i completarea unor acte normative;
Legea nr. 22 din 14 ianuarie 2022 pentru modificarea i completarea Ordonan ei de
urgen  a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul str inilor în România;
Hot rârea Guvernului  nr. 23 din 5 ianuarie 2022 privind organizarea i func ionarea
Ministerului Muncii i Solidarit ii Sociale;
Hot rârea Guvernului  nr. 1.315 din 30 decembrie 2021 pentru modificarea i
completarea Hot rârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerin ele minime de
securitate i s tate pentru utilizarea de c tre lucr tori a echipamentelor individuale
de protec ie la locul de munc ;
Hot rârea Guvernului nr.132 din 27 ianuarie 2022 privind stabilirea contingentului de
lucr tori str ini nou admi i pe pia a for ei de munc  în anul 2022;
Hot rârea Guvernului nr. 96 din 19 ianuarie 2022 privind stabilirea zilelor lucr toare
pentru care se acord  zile libere,  altele decât zilele de s rb toare legal , pentru anul
2022;

16.02.2022           Inspector ef,
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