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INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

INFORMA II DE PRES

În perioada 01.10-31.10.2022, 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 OCTOMBRIE:

În luna octombrie 2022, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam , au fost
realizate un num r de 249 ac iuni de control, din care 159 în domeniul rela iilor de munc
i 90 în domeniul securit ii i s ii în munc . Urmare finaliz rii acestor ac iuni, au

fost dispuse 253 de m suri pentru remedierea deficien elor constatate.

Un num r de 126 angajatori au fost sanc iona i cu 162 de  sanc iuni contraven ionale, din
care 134 de avertismente contraven ionale i 28 de amenzi în cuantum de 256.700 lei.

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

În luna octombrie 2022, au fost realizate un num r de 90 ac iuni de control în domeniul
securit ii i s ii în munc . Au fost dispuse 77 de m suri pentru remedierea
deficien elor constatate.

Un num r de 60  angajatori au fost sanc iona i cu 75 de sanc iuni contraven ionale, din
care 64 de avertismente contraven ionale i 11 amenzi în cuantum de 46.500 lei.

Analiza situa iei evenimentelor de munc :

La Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam  au fost comunicate 18 evenimente de munc .
Împrejur rile în care s-au produs cele mai multe evenimente se refer  la accidentele de
circula ie, utilizarea  necorespunz toare a echipamentelor de munc  sau c derea de la
mic  în ime. Dintre evenimentele comunicate, trei au fost mortale.Toate  evenimentele
comunicate sunt în curs de cercetare.

A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELA IILOR DE MUNC

În luna octombrie 2022, inspectorii de munc  au efectuat un num r de 159 controale, au
dispus 176 de m suri pentru remedierea deficien elor constatate i au aplicat în total 87
de sanc iuni contraven ionale, din care 17 amenzi în cuantum de 210.200 lei i 70 de
avertismente contraven ionale.

La nou  angajatori au fost identificate zece persoane care prestau munc   nedeclarat  din
care nou  prestau activitate f  a avea încheiat contract individual de munc  în form
scris , cel târziu în ziua anterioar  începerii activit ii, iar o persoan  presta activitate

 transmiterea elementelor contractului individual de munc  în registrul general de
eviden  a salaria ilor cel târziu în ziua anterioar  începerii activit ii.

Domeniile de activitate în care se presta munc  nedeclarat  sunt: exploatare forestier ,
construc ii,panifica ie.

În luna octombrie 2022, angajatorii au încheiat i înregistrat la insti ia noastr  11
contracte colective de munc   i un act adi ional la contractul colectiv de munc .
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B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA  OCTOMBRIE

I. S pt mâna european  „Locuri de munc  sigure i s toase"

Organizat  de c tre Agen ia European  pentru Securitate i S tate în Munc  (EU-OSHA)
i partenerii s i, în fiecare an, în luna octombrie, fiecare S pt mân  european  are în

centru tema campaniei i î i propune cre terea gradului de sensibilizare privind
importan a managementului activ i participativ al s ii i securit ii la locul de
munc .

Tema Campaniei „Locuri de munc  sigure i s toase" din acest an a fost : „Locurile de
munc  s toase î i fac sarcina mai u oar !" i a avut scopul de a cre te gradul de
sensibilizare cu privire la afec iunile musculo-scheletice (AMS) de origine profesional i
cu privire la numero ii factori de risc pentru AMS - factori fizici, organiza ional,
psihosociali, socio-demografici i individuali - i la nevoia de a g si m suri preventive care

in  seama de to i ace ti factori.

Afec iunile musculo-scheletice de origine profesional  reprezint  una dintre cele mai
frecvente cauze ale incapacit ii de munc i ale concediilor medicale, fiind i boala
profesional  cea mai frecvent recunoscut  în Uniune European ,în ri precum Fran a,
Italia, Letonia i Spania.

Majoritatea afec iunilor musculo-scheletice profesionale se dezvolt  în timp. De regul ,
aceste afec iuni nu au o cauz  unic , ci sunt provocate de diver i factori care ac ioneaz
combinat, principalele cauze ale acestora fiind: manipularea maselor, în special când este
înso it  de mi ri de aplecare i r sucire, mi rile repetitive sau energice, pozi iile
incomode i statice, vibra iile, iluminatul insuficient sau mediul de munc  având
temperaturi sc zute, munca accelerat , ederea sau statul în picioare pe perioad
îndelungat  în aceea i pozi ie.

O treime dintre lucr torii cu AMS care au i o alt  problem  de s tate consider  c  nu
vor putea continua s i desf oare activitatea pân  la vârsta de 60 de ani. în plus, ca
urmare a AMS, persoanele sunt mai pu in productive la locul de munc , ratele de
„prezenteism" (în care persoanele lucreaz  de i nu se simt bine) fiind mai mari în rândul
celor cu AMS decâ al celor f  probleme de s tate.

Acest lucru are un impact major din punct de vedere economic. Costurile directe ale AMS
de origine profesional  cuprind resursele utilizate pentru îngrijirea s ii
(diagnosticarea i tratarea bolii, cheltuielile cu recuperarea) i medicamentele, precum i
costurile de compensare a lucr torilor.

Costurile indirecte sunt cele care rezult  din modificarea echipelor de lucru, din sc derea
productivit ii, din întârzierile înregistrate în produc ie i din înlocuirea lucr torilor
bolnavi (inclusiv instruirea noilor angaja i), precum i costurile legate de
absenteism/prezenteism. Aceste costuri indirecte sunt estimate a fi de câteva ori mai
mari decât costurile directe suportate de întreprinderi.
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Prin urmare, este vital ca angajatorii s  con tientizeze aceast  problem i s  primeasc
sprijin i îndrumare pentru prevenirea sau gestionarea AMS. Este esen ial ca toat  lumea

 conlucreze pentru a preveni apari ia AMS la locul de munc . Colaborarea între
angajatori, cadrele de conducere i lucr tori creeaz  o în elegere comun  a problemei i
conduce la îmbun iri de durat . Este important ca lucr torii s  fie încuraja i s
vorbeasc  deschis i cât mai din timp despre AMS. Dac  lucr torii discut  cu u urin
despre starea lor de s tate fizic , exist anse mai mari s  aib  grij  de ei în i i s
caute sprijin i tratament din timp.

Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam  s-a al turat Agen iei Europene pentru Securitate
i S tate în Munc i partenerilor s i în efortul acestora de a cre te gradul de

sensibilizare cu privire la afec iunile musculo-scheletice de origine profesional .

Astfel, în perioada ianuarie-septembrie 2022, Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam  a
desf urat ac iunea de verificare a modului de identificare a riscurilor care provoac
afec iuni musculo-scheletice, precum i a m surilor luate de angajatori în vederea
prevenirii acestora. Ac iunea a urm rit diseminarea informa iilor legate de prevenirea
expunerii lucr torilor la AMS la diferite locuri de munc , promovarea bunelor practici
europene în vederea identific rii i gestion rii problemelor generate de AMS,
con tientizarea angajatorilor i a lucr torilor cu privire la necesitatea implement rii

surilor de securitate i s tate în munc , în special a celor ce vizeaz  prevenirea AMS
i con tientizarea lucr torilor asupra riscurilor la care se expun ca urmare a apari iei AMS.

Deasemeni, în perioada 10-12 octombrie 2022, inspectorul ef i al i doi inspectori de
munc  din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam  au participat la simpozionul
tehnico- tiin ific organizat de c tre Inspec ia Muncii Bucure ti i Inspectoratul Teritorial
de Munc  Harghita, unde au  sus inut lucr ri tehnice de specialitate.

Activit ile dedicate acestei zile au continuat la sediul Inspectoratului Teritorial de Munc
Neam , în data de 13 octombrie 2022, cu o prezentare a semnifica iei S pt mânii
Europene i a temei sub care s-au desf urat ac iunile în acest an, „Locurile de munc

toase î i fac sarcina mai u oar !”. Au fost prezen i reprezentan i ai angajatorilor,
angaja ilor i ai serviciilor externe de prevenire i protec ie.

II.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 c tre Comisia
European

În luna octombrie 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.

III.Ac iunea nr. 5 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii-Campania na ional  pentru
identificarea cazurilor de munc  nedeclarat  la angajatorii care î i desf oar
activitatea în domeniul construc iilor

În perioada 05.10–07.10.2022, s-a desf urat Campania na ional  pentru identificarea
cazurilor de munc  nedeclarat  la angajatorii care î i desf oar  activitatea în domeniul
construc iilor.
Obiectivele campaniei au fost:
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identificarea i combaterea muncii nedeclarate i luarea m surilor care se impun
pentru determinarea respect rii prevederilor legale de c tre angajatorii care î i
desf oar  activitatea în domeniul construc iilor;

determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de munc  pentru
persoanele  depistate f  forme legale de angajare  de a le înregistra 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 ;

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 42 de angajatori.Pentru deficien ele constatate cu ocazia controalelor
au fost dispuse 46 de m suri de remediere i au fost aplicate un num r de 24 sanc iuni
contraven ionale în cuantum de 100.900 lei. La 5 angajatori, inspectorii de munc  au
identificat 5 persoane care prestau munc  f  a avea încheiat contract individual de
munc  în form  scris .
Deficien ele constatate în ac iunile de control 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 era stabilit salariul de baz  minim brut pe ar  garantat în plat , în cuantum de
3.000 lei lunar, pentru salaria ii care desf oar  activitate în domeniul construc iilor;

nu era respectat  obliga ia de a p stra la locul de munc  o copie a contractului
individual de munc  pentru salaria ii care presteaz  activitate în acel loc;

dosarele de personal erau incomplete;
nu era respectat  obliga ia de a ine eviden a orelor lucrate de salaria i.

IV.Ac iunea nr. 6 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii–Campanie na ional  pentru
verificarea  respect rii  prevederilor   legale  cu  privire  la  condi iile  de  func ionare  i
procedura de înregistrarea agen ilor de plasare for  de munc  în str in tate, potrivit
Legii nr. 156/2000 privind protec ia cet enilor români care lucreaz  în str in tate,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare

În perioada 24.10-28.10.2022, Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam  a desf urat
Campania na ional   pentru verificarea respect rii prevederilor Legii nr. 156/2000  cu
privire la condi iile de func ionare  i procedura de înregistrare a persoanelor juridice
care î i desf oar  activitatea pe teritoriul României ca agen i de plasare for  de munc
în str in tate precum i verificarea respect rii prevederilor legale în domeniul rela iilor
de munc  de c tre agen ii de munc  temporar i de c tre utilizatorii salaria ilor
temporari.
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Obiectivele campaniei au fost:
 Con tientizarea agen ilor de plasare a for ei de munc  în str in tate fa  de

obligativitatea respect rii prevederilor legale în domeniul de referin ;
 Diminuarea consecin elor sociale i economice negative care deriv  din nerespectarea

de c tre agen ii de plasare a for ei de munc  în str in tate a prevederilor legale în
domeniu;

 Cre terea gradului de con tientizare a agen ilor de munc  temporar  în ceea ce
prive te necesitatea respect rii prevederilor legale aplicabile;

 Cre terea gradului de con tientizare, a utilizatorilor i a salaria ilor temporari în ceea
ce prive te necesitatea respect rii prevederilor legale aplicabile;

Diminuarea consecin elor sociale i economice negative care deriv  din nerespectarea
de c tre agen ii de munc  temporar i a utilizatorilor a prevederilor legale în domeniul
de referin ;

 Verificarea respect rii de c tre agen ii de munc  temporar , care au obiect de
activitate principal  "Activit i de contractare, pe baze temporare, a personalului", a
prevederilor legale în domeniul rela iilor de munc , referitoare la: contractele de punere
la dispozi ie, contractele de munc  temporar , registrul general de eviden  a
salaria ilor;

 Garantarea unui nivel adecvat de protec ie al salaria ilor deta i în cadrul prest rii de
servicii transna ionale, pentru lucr torul pus la dispozi ie prin deta are transna ional  pe
teritoriul României.
Au fost verifica i cinci agen i de munc  temporar , doi utilizatori ai salaria ilor temporari
i doi agen i de plasare for  de munc . Cu ocazia controalelor au fost constatate dou

deficien e la agen ii de plasare for  de munc  pentru care au fost dispuse m suri de
remediere.
Deficien ele  constatate la control au fost urm toarele:
- nu se respect  prevederile legale referitoare la completarea dosarului de personal al
fiec rui salariat cel pu in cu actele necesare angaj rii;
- nu era prev zut  în cuprinsul contractului individual de munc  data pl ii salariului.

V.Ac iunea  nr.  10  din  Programul  Cadru  al  Inspec iei  Muncii  -  Ac iunea  pentru
prevenirea îmboln virilor profesionale determinate de stresul profesional

În perioada 05.09.2022- 30.09.2022, s-a desf urat etapa de verificare a m surilor dispuse
în etapa de control.Inspectorii de munc  au verificat 16 agen i economici, cu un num r de
2395 lucr tori. Au fost verificate cele 19 m suri dispuse în etapa de control. Nu au fost
identificate m suri nerealizate.
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VI.Ac iunea nr. 13 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii–Ac iunea de verificare a
respect rii prevederilor legale de securitate i s tate în munc  la unit ile care
desf oar  activit i de exploatare forestier  (doborâre arbori, colectare i transport
mas  lemnoas )
În perioada 17-28 octombrie 2022 s-a desf urat Ac iunea de verificare a respect rii
prevederilor legale de securitate i s tate în munc i în domeniul rela iilor de munc
la unit ile care desf oar  activit i de exploatare forestier  (doborâre arbori, colectare
i transport mas  lemnoas ).

Obiectivele ac iunii au fost:
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
securit ii i s ii în munc   i a 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 securit ii i s ii în munc   i a rela iilor de munc .

 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 î i
desf oar  activitatea în domeniul exploat rii forestiere.
Au fost verifica i 20 de angajatori.
În domeniul securit ii i s ii în munc , inspectorii de munc  au constatat 25 de
neconformit i pentru care au fost dispuse m suri de remediere i au aplicat un num r de
25 de sanc iuni contraven ionale din care 7 amenzi în cuantum de 24.500 lei i 18
avertismente contraven ionale.
Deficien ele constatate în ac iunile de control în domeniul securit ii i s ii în munc
au fost urm toarele:
- nu erau utilizate de c tre lucr tori echipamentele individuale de protec ie (casc  de
protec ie, pantaloni antilan ), acordate de angajatori;
- lipsa trusei sanitare de acordare a primului ajutor la locul de munc ;
- instruire necorespunz toare în domeniul securit ii i s ii în munc ;
- nu erau desemna i de c tre angajatori lucr tori care acord   primul ajutor la locul de
munc ;
- nu era efectuat controlul medical periodic pentru lucr tori;
- nu era realizate semnaliz rile de securitate i s tate în munc  în parchete i
platforme primare.
În domeniul rela iilor de munc , inspectorii de munc  au constatat 14  neconformit i
pentru care au fost dispuse m suri de remediere i au aplicat un num r de 8 sanc iuni
contraven ionale din care 4 amenzi în cuantum de 83.000 lei i 4 avertismente
contraven ionale.
La 3 angajatori au fost identificate 4 persoane care prestau munc  nedeclarat , din care
trei persoane prestau munc  f  a  avea încheiat contract  individual de munc  în form
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scris , cel târziu în ziua  anterioar  începerii activit ii i o persoan  presta activitate
 a avea transmis contractul individual de munc  în registrul general de eviden  a

salaria ilor anterior începerii activit ii.
Deficien ele constatate în ac iunile de control 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 ;
- primirea la munc  a unei persoane f  transmiterea elementelor contractului individual
de munc  în registrul general de eviden  a salaria ilor cel târziu în ziua anterioar
începerii activit ii;
- nu se respecta obliga ia de a ine eviden a orelor lucrate de salaria i;
- nu se respecta obliga ia de a informa salaria ii cu privire la atribu iile aferente postului
ocupat;
- nu se respectau prevederile legale referitoare la completarea dosarului de personal al
fiecarui salariat cu actele necesare angaj rii.

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

În data de 17 octombrie 2022, 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  OCTOMBRIE:

Legea nr. 275 din 30 septembrie 2022 privind respingerea Ordonan ei de urgen  a
Guvernului nr. 37/2021 pentru modificarea i completarea  Legii nr. 53/2003 - Codul
muncii;
Ordinul ministrului finan elor publice nr. 3.384 din 3 octombrie 2022 privind completarea
anexei la Ordinul ministrului finan elor publice nr. 1.998/2019 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind întocmirea i depunerea situa iilor financiare trimestriale i a unor
raport ri financiare lunare ale institu iilor publice în anul 2019, precum i pentru
modificarea i completarea altor norme metodologice în domeniul contabilit ii publice;
Legea nr. 283 din 17 octombrie 2022 pentru modificarea i completarea Legii nr. 53/2003
- Codul muncii, precum i a Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
Ordinul pre edintelui Autorit ii Na ionale pentru Protec ia Drepturilor Persoanelor cu
Dizabilit i nr. 1.001 din 13 octombrie 2022 privind aprobarea Instruc iunilor pentru
aplicarea art. 78 alin. (2) i (3) din Legea nr. 448/2006 privind protec ia i promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap;
Hot rârea Guvernului nr. 1.255 din 12 octombrie 2022 pentru abrogarea Hot rârii
Guvernului nr. 1.723/2004 privind aprobarea Programului de m suri pentru combaterea
birocra iei în activitatea de rela ii cu publicul;
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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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Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 143 din 28 octombrie 2022 pentru modificarea
art. 17 din Ordonan a Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în munc i deta area
str inilor pe teritoriul României i pentru modificarea i completarea unor acte normative
privind regimul str inilor în România;
Legea nr. 287 din 31 octombrie 2022 pentru aprobarea Ordonan ei de urgen  a
Guvernului nr. 80/2022 privind reglementarea unor m suri în domeniul ocup rii posturilor
în sectorul bugetar, precum i pentru completarea unor acte normative.

                    Inspector ef
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