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INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

INFORMA II DE PRES

În perioada 01.02-28.02.2022, 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  FEBRUARIE:

În luna februarie 2022, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam , au fost
realizate un num r de 171 ac iuni de control, din care 96 în domeniul rela iilor de munc
i 75 în domeniul securit ii i s ii în munc . Urmare finaliz rii acestor ac iuni, au

fost dispuse 156 m suri pentru remedierea neconformit ilor constatate.

Un num r de 82 angajatori au fost sanc iona i cu 94 sanc iuni contraven ionale, din care
76 avertismente contraven ionale i 18 amenzi în cuantum de 126.500 lei.

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

În luna februarie 2022, au fost realizate un num r de 75 ac iuni de control în domeniul
securit ii i s ii în munc . Au fost dispuse 54 de m suri pentru remedierea
deficien elor constatate.

Un num r de 41 angajatori au fost sanc iona i cu 49 sanc iuni contraven ionale, din care
41 avertismente contraven ionale i 8 amenzi în cuantum de 42.500 lei.

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 , accidentele de circula ie i

derea de la acela i nivel. Toate  evenimentele  comunicate sunt în curs de cercetare.

A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELA IILOR DE MUNC

În luna februarie 2022, inspectorii de munc  au efectuat un num r de 96 controale, au
dispus 115 m suri pentru remedierea deficien elor constatate i au aplicat în total 45 de
sanc iuni contraven ionale, din care 10 amenzi în cuantum de 84.000 lei i 35 de
avertismente contraven ionale.

La patru angajatori, inspectorii de munc  au identificat patru persoane care prestau
munc  nedeclarat . Trei persoane prestau munc  f  a avea încheiat contract
individual de munc  în form  scris , iar o persoan  presta munc  în afara duratei
timpului de munc  stabilit în cadrul contractului individual de munc  cu timp par ial.

Domeniile de activitate în care se presta munc  nedeclarat  sunt : comer , depozite i
restaurante .

În luna februarie 2022, angajatorii au încheiat i înregistrat la institu ia noastr  nou
contracte colective de munc i un act adi ional la contractul colectiv de munc  .
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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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B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA  FEBRUARIE:

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 februarie 2022 au fost verificate 6 societ i i un num r de 22 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 01.02.2022 – 28.02.2022, au fost comunicate  428 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

În perioada  23.02–26.02.2022, s-a desf urat Campania na ional  pentru identificarea
cazurilor de munc  nedeclarat  la angajatorii care î i desf oar  activitatea în domeniul
comer . Au fost verifica i 28 de angajatori.

În  domeniul rela iilor de munc  au fost constatate 32 de neconformit i  pentru care au
fost dispuse  m suri de remediere i au fost aplicate 11 sanc iuni contraven ionale din
care 2 amenzi a câte 20.000 lei  fiecare i 9 avertismente contraven ionale.

Inspectorii de munc  au identificat la doi angajatori, câte o persoan  care presta munc
 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 ;

angajatorul nu a cuprins în contractului individual de munc  cu timp par ial
repartizarea programului de lucru;

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;

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

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 iunea  nr.  11  din  Programul  Cadru  al  Inspec iei  Muncii  –  CONCURS  NA IONAL
TIU I APLIC - SECURITATEA I S TATEA ÎN MUNC  SE DEPRINDE DE PE B NCILE

COLII”

Concursul na ional „ TIU I APLIC - SECURITATEA I S TATEA ÎN MUNC  SE DEPRINDE
DE PE B NCILE COLII” are ca obiectiv principal, încurajarea i atragerea elevilor în
activit i de studiere a disciplinei numit  „Securitate i s tate în munc ”, de
promovare a securit ii i s ii în munc i pentru formarea unei culturi de
prevenire în rândul tinerilor din licee i coli profesionale.

Scopul acestui concurs este con tientizarea profesorilor i elevilor, viitori lucr tori,
asupra riscurilor de accidentare i îmboln vire profesional  de la viitoarele locuri de
munc .

Obiectivele urm rite sunt:

- educarea tinerei genera ii înc  de pe b ncile colii cu privire la importan a unui mediu
de munc  s tos i sigur;

- crearea unei culturi de prevenire a riscurilor profesionale în vederea intr rii pe pia a
muncii.

Grupul int  este format din elevi de liceu i coli profesionale.

În luna februarie 2022 a fost semnat protocolul de colaborare cu Inspectoratul colar
Jude ean Neam  pentru prezentarea proiectului, s-au selectat dou  colegii  participante,
respectiv Colegiul Na ional de Informatic  Piatra Neam , Colegiul Tehnic “Gheorghe
Cartianu” Piatra Neam i au fost furnizate cadrelor didactice materialele puse la
dispozi ie de Inspec ia Muncii Bucure ti în vederea instruirii elevilor participan i.

V.Ac iunea  nr.  18  din  Programul  Cadru  al  Inspec iei  Muncii  –  Ac iunea  de
monitorizare privind riscurile existente la locurile de munc  din întreprinderi mici
(10-49 lucr tori)

Ac iunea se desf oar  la nivel na ional, pe tot parcursul anului 2022 i are ca obiective
monitorizarea respect rii prevederilor legale privind prevenirea riscurilor profesionale în
întreprinderi mici i m surile de prevenire i protec ie aplicate de angajatori.

Inspectorii de munc  din cadrul compartimentului Securitate i S tate în Munc , au
transmis prin e-mail „Chestionarul privind respectarea cerin elor minime generale de
securitate i s tate în munc  ” la un num r total de 70 de angajatori. R spunsurile
angajatorilor la chestionarul transmis vor fi analizate în perioada urm toare de
inspectorii de munc .

VI. Ac iuni de control în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele
suri pentru prevenirea i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
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În luna februarie 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, 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 februarie 2022, inspectorii de munc  au verificat un
num r de 56 agen i economici, cu un num r total de 207 salaria i.

Pentru înc lcarea legisla iei în domeniul securit ii i s ii în munc , au fost
sanc iona i contraven ional patru angajatori cu patru avertismente contraven ionale. Au
fost dispuse 4 m suri de remediere a neconformit ilor constatate.

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

În data de 21 februarie 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.

VIII. Evaluarea activit ii conducerii Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam
pentru anul 2021

În luna martie 2022, conducerea Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam  a participat
la întâlnirea de lucru organizat  de Inspec ia Muncii Bucure ti pentru evaluarea
activit ii aferente anului 2021. Activitatea institu iei a fost apreciat  ca fiind foarte
bun , realizându-se toate obiectivele stabilite, conducerea inspectoratului primind
calificativul „foarte bine”, cu nota maxim .

IX. Procedura de încadrare în munc   a cet enilor ucraineni care provin din zona de
conflict armat din Ucraina

Cet tenii ucraineni intra i legal pe teritoriul României i care nu solicit  o form  de
protec ie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în Romania, cu modific rile i
complet rile ulterioare, pot fi încadra i în munc  f  avizul de angajare prev zut la art.
3 alin. (1) i art. 17 alin. (1) din Ordonan a Guvernului nr. 25/2014 privirid încadrarea în
munc i deta area str inilor pe teritoriul României i pentru modificarea i completarea
unor acte normative privind regimul str inilor în Romania, aprobat  prin Legea nr.
14/2016, cu modific rile i complet rile ulterioare, conform prevederilor art.VI , alin .1
din OUG nr.20 din 7 martie 2022.

Conform  prevederilor Ordinul ministrului muncii i solidarit ii sociale nr. 301 din 9
martie 2022, cet enii ucraineni care provin din zona de conflict armat din Ucraina i
doresc s  se încadreze în munc , dar nu de in documente care s  probeze calificarea
profesional  sau experien a în activitate se pot prezenta la agen iile pentru ocuparea
for ei de munc  jude ene, respectiv a municipiului Bucure ti, pentru a fi înregistra i.
Înregistrarea la agen iile pentru ocuparea for ei de munc  jude ene, respectiv a
municipiului Bucure ti se face în baza actului de identitate, pa aportului sau a altui
document care atest  identitatea. În cadrul serviciilor de informare i consiliere
profesional , persoana completeaz , cu sprijinul i sub îndrumarea consilierului de
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orientare în carier , declara ia pe propria r spundere, conform modelului prev zut în
anexa la acest  procedur .
Dup  parcurgerea activit ilor din cadrul serviciilor de informare i consiliere
profesional , persoana este mediat  în munc  pe un loc de munc  vacant care
corespunde calific rilor i experien ei declarate de aceasta i prime te dispozi ia de
repartizare în vederea prezent rii la angajator.
În cazul în care cet eanul ucrainean contacteaz  direct un angajator, f  a mai solicita
serviciile agen iilor pentru ocuparea for ei de munc  jude ene, respectiv a municipiului
Bucure ti, acesta completeaz  declara ia pe propria r spundere prev zut  la art. 4 din
acest ordin, împreun  cu angajatorul la care urmeaz  s  se încadreze. Declara ia pe
propria r spundere st  la baza încheierii contractului de munc .

C.NOUT I LEGISLATIVE ÎN LUNA  FEBRUARIE :

Hot rârea Guvernului  nr. 171 din 3 februarie 2022 privind prelungirea st rii de alert
pe teritoriul României începând cu data de 7 februarie 2022, precum i stabilirea

surilor care se aplic  pe durata acesteia pentru prevenirea i combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19;
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;
Ordonan a Guvernului nr.11 din 31 ianuarie 2022 pentru modificarea i completarea
unor acte normative,  precum i pentru modificarea unor termene;
Ordonan a Guvernului nr.12 din 31 ianuarie 2022 pentru modificarea i completarea
unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere;
Ordinul ministrului s ii nr. 213 din 1 februarie 2022 privind modificarea anexei nr.
3 la Ordinul ministrului s ii nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind
modalitatea de aplicare de c tre direc iile de s tate public  jude ene i a
municipiului Bucure ti, de c tre Institutul Na ional de S tate Public , de c tre
unit ile sanitare, precum i de c tre serviciile de ambulan  jude ene i Serviciul de
Ambulan  Bucure ti-Ilfov i de medicii de familie a m surilor în domeniul s ii
publice în situa ii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2;
Ordinul ministrului s ii nr. 254 din 3 februarie 2022 privind modificarea Ordinului
ministrului s ii nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de
aplicare de c tre direc iile de s tate public  jude ene i a municipiului Bucure ti, de

tre Institutul Na ional de S tate Public , de c tre unit ile sanitare, precum i de
tre serviciile de ambulan  jude ene i Serviciul de Ambulan  Bucure ti-Ilfov i de

medicii de familie a m surilor în domeniul s ii publice în situa ii de risc
epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2;
Ordinul ministrului muncii i solidarit ii sociale nr.131 din 3 februarie 2022 pentru
aprobarea modelelor cererii i declara iei pe propria r spundere prev zute la art. 9
alin. (2) din Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 2/2022 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
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epidemiologic  generat  de r spândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum i pentru
modificarea i completarea unor acte normative;
Ordinul comun al  ministrului muncii i solidarit ii sociale i pre edintelui Institutului
Na ional de Statistic  nr. 37/83/2022 pentru aprobarea Procedurii de actualizare a
Clasific rii ocupa iilor din România ;
Ordinul comun al  ministrului muncii i solidarit ii sociale i pre edintelui Institutului
Na ional de Statistic  nr. 38/82/2022 privind modificarea i completarea Clasific rii
ocupa iilor din România -  nivel de ocupa ie ( ase caractere), aprobat  prin Ordinul
ministrului muncii, familiei i protec iei sociale i al pre edintelui Institutului Na ional
de Statistic  nr. 1.832/856/2011;
Legea nr. 24 din 15 februarie 2022 pentru modificarea i completarea Ordonan ei de
urgen  a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile i indemniza iile de asigur ri
sociale de s tate;
Ordinul comun al ministrului finan elor, ministrului muncii i solidarit ii sociale  i
ministrului s ii nr.152/153/375/2022 pentru aprobarea modelului, con inutului,
modalit ii de depunere i de gestionare a "Declara iei privind obliga iile de plat  a
contribu iilor sociale, impozitului pe venit i eviden a nominal  a persoanelor
asigurate".

Inspector ef
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