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INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

INFORMA II DE PRES

În perioada 01-30.11.2020, 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 NOIEMBRIE:

În aceast  lun  s-au efectuat 319 de controale, ocazie cu care s-au constatat 316 de
deficien e în domeniul rela iilor de munc  (RM) i al securit ii i s ii în munc
(SSM) i s-au dispus 246 de m suri pentru remedierea deficien elor constatate,
aplicându-se 168 de sanc iuni contraven ionale din care 16 amenzi în cuantum de
179.500 lei.

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

În luna noiembrie, inspectorii de munc  din cadrul compartimentului SSM au realizat 166
de vizite de control i evaluare la angajatori, au constatat un num r de 131  abateri de
la prevederile legale i au dispus 134 de m suri pentru remedierea deficien elor
constatate.

Un num r de 95 angajatori au fost sanc iona i cu 130 sanc iuni contraven ionale, din
care 121  de avertismente contraven ionale i 9 amenzi în valoare de 26.500 lei.

Analiza situa iei evenimentelor de munc :

La Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam  au fost comunicate 16 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

dere de la în ime i incendiu. 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, inspectorii de munc  din cadrul compartimentului RM au efectuat un
num r de 153 controale privind identificarea i combaterea cazurilor de munc
nedeclarat , au dispus 112 de m suri i au aplicat în total 38 de sanc iuni
contraven ionale, din care 7  amenzi în cuantum de 153.000 lei i 31 de  avertismente
contraven ionale pentru înc lc ri ale prevederilor Legii nr. 53/2003-Codul muncii,
republicat , modificat i completat i  ale H.G. 905/2017 privind registrul general de
eviden  a salaria ilor.

La ase angajatori, inspectorii de munc  au identificat apte persoane care prestau
activitate f  a avea încheiate contracte individuale de munc  în form  scris i o
persoan   care presta munc  în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului
individual de munca cu timp par ial.
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Pentru nerespectarea prevederilor legale privind munca nedeclarat , au fost aplicate 6
amenzi în cuantum de 150.000 lei i au fost dispuse 6 m suri  de remediere a
neconformit ilor constatate.

Pentru nerespectarea prevederilor H.G. 905/2017, au fost dispuse 36 de m suri, iar 12
angajatori au fost sanc iona i cu 12 sanc iuni contraven ionale, din care 1 amend  în
cuantum de 3000 lei i 11 avertismente contraven ionale. Domeniile de activitate în care
se presta munc  nedeclarat  sunt:  construc ii, comer , exploatare forestier , cre terea
animalelor i  activit i de cur enie.

În perioada de referin , angajatorii au încheiat i înregistrat la institu ia noastr  17
contracte colective de munc .

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

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  a fost verificat  respectarea prevederilor Legii nr. 55/2020
privind unele m suri pentru prevenirea i combaterea efectelor pandemiei de
COVID – 19, în vederea  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

tatea lucr torilor. În acest sens, 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 legea mai sus
men ionat , respectiv:

-  m 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 ;

-  m 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 noiembrie 2020, inspectorii de munc  au verificat un
num r de 162 agen i economici, cu un num r total de 2236 salaria i.

Au fost efectuate un num r de 162 controale, din care 8 s-au desf urat 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 36 angajatori cu 34 avertismente
contraven ionale i 3 amenzi în cuantum de 3000 lei i au fost dispuse 37  m suri de
remediere a neconformit ilor constatate.

II. Campania na ional  pentru verificarea modului de aplicare a prevederilor legale
privind munca la domiciliu, telemunca, decalarea programului de lucru, securitatea
i s tatea în munc , în vederea reducerii riscurilor de contaminare cu COVID-19

În perioada 10-24 noiembrie 2020, s-a desf urat Campania na ional  pentru verificarea
modului de aplicare a prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemunca,
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decalarea programului de  lucru, securitatea i s tatea la locul de munc , în vederea
diminu rii riscului de contaminare cu COVID-19.

Conform metodologiei Inspectiei Muncii, inspectoratele teritoriale de munc  au
declan at în aceast  perioad , ac iuni de control la angajatori cu un num r de peste 50
de salaria i, pentru verificarea  modului  de aplicare a  prevederilor  legale  privind
munca  la domiciliu, telemunca, decalarea programului de lucru i securitatea i munc ,
în vederea reducerii riscului de contaminare cu COVID-19.

Ac iunile de control efectuate în cadrul acestei campanii au avut ca obiectiv specific,
con tientizarea i determinarea angajatorilor cu peste 50 de salaria i, de a organiza
programul de lucru astfel încât personalul s  fie împ it în grupe care s  înceap ,
respectiv s  termine activitatea la o diferen  de cel pu in o or i de a implementa
munca la domiciliu i telemunca, în vederea reducerii riscului de contaminare la locul de
munc ,  pe  timpul  deplas rii  la,  i  de  la  locul  de  munc ,  precum  i  cu  privire  la
asigurarea unui mediu de munc  sigur pentru securitatea i s tatea lucr torilor.

În acest context, au fost transmise prin e-mail, la un num r de 254 angajatori, cu peste
50  de salaria i din domeniul public i privat, scrisori de informare cu privire la
necesitatea lu rii de m suri în vederea prevenirii infec iei cu SARS-COV-2.

În cadrul acestei campanii, au fost verifica i un num r de 61 angajatori, cu un num r
total de 7732 salaria i, dintre care 130 de salaria i lucreaz  în regim de telemunc  sau
munc  la domiciliu, iar 7602 de salaria i au program de lucru individualizat.

Au fost verifica i 61 de angajatori. Cu ocazia controalelor au fost constatate 99 de
deficien e pentru  care au fost dispuse m suri de remediere  i au fost aplicate un num r
79 de  sanc iuni contraven ionale în cuantum de 28.000 lei .

III. Ac iunea nr. 5 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 2020, coordonat de

tre Comisia European

În luna noiembrie  2020, au fost verificate 4 societ i i un num r de 31 produse. Nu au
fost dispuse m suri de remediere i nu au fost aplicate sanc iuni contraven ionale.

IV. Ac iunea nr. 13 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – Ac iune de verificare a
modului de identificare a riscurilor care provoac  afec iuni musculo-scheletice
(AMS), precum i a m surilor luate de angajatori în vederea prevenirii acestora

Ac iunea s-a derulat pe parcursul trimestrelor I-IV din anul 2020 si a fost adresat
angajatorilor i lucr torilor, din sectorul public i privat care desf oar  activit i în
urm toarele domenii de activitate:

comer  cu ridicata i am nuntul, transporturi rutiere de m rfuri,s tate,industria
textil , produc ia de piese i accesorii pentru autovehicule, agricultur ,industria
metalurgic , construc ii,industria alimentar ,colectarea i tratarea de eurilor.
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În cadrul ac iunii, au fost efectuate controale la un num r de 20 unit i, având un num r
total de 1007 angaja i.Au fost constatate 15 deficien e  pentru care s-au dispus 15

suri de remediere. Pentru nerespectarea prevederilor legale în vigoare, au fost
aplicate un num r de 15 sanc iuni contraven ionale din care o amend  în cuantum de
1000 lei i 14 avertismente contraven ionale.

V.Ac iunea nr. 15 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – Ac iune de informare si
control pentru verificarea modului in care sunt respectate cerintele minime de
securitate si sanatate în munca de beneficiari - a ez minte de cult i prestatorii în
domeniul construc iilor care desf oar  activit i pe teritoriul acestora

Ac iunea s-a derulat în  perioada  martie-decembrie 2020 la unit ile de cult cu
personalitate juridic , la care se desf oar  lucr ri de construc ii i repara ii  i a
început cu etapa de informare i con tientizare.

În perioada 01.06.2020-31.10.2020, s-a derulat etapa de verificare a societ ilor
implicate în lucr ri de construc ii i repara ii pe teritoriul l ca urilor de cult.

În cadrul etapei de control au fost verifica i 6 angajatori cu un num r de 87 salariati.

Pentru înc lcarea legisla iei în domeniul securit ii i s ii în munc , au fost dispuse
9 m suri de remediere a neconformit ilor constatate i au fost aplicate 8 avertismente
contraven ionale i o amend  în cuantum de 1.000 lei.

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

În data de 16 noiembrie  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.

C.NOUT I LEGISLATIVE ÎN LUNA NOIEMBRIE :

Legea nr. 227 din 2 noiembrie 2020 pentru modificarea i completarea Legii nr. 156/2000
privind protec ia cet enilor români care lucreaz  în str in tate;

Ordinul ministrului finan elor publice nr. 2.948 din 30 octombrie 2020 privind
transmiterea situa iilor financiare trimestriale centralizate întocmite de institu iile
publice la 30 septembrie 2020;

Legea nr. 235 din 5 noiembrie 2020 pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

Legea nr.241 din 6 noiembrie 2020 pentru modificarea alin.1 al art.459 din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal;

Legea nr.242 din 6 noiembrie 2020 pentru modificarea i completarea art.1 din Legea
52/2011 privind exercitarea unor activit i cu caracter ocazional desf urate de zilieri;
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Hot rârea Guvernului  nr. 935 din 5 noiembrie 2020  pentru modificarea i  completarea
anexelor nr.2 i 3 la Hot rârea Guvernului  nr.856/2020 privind prelungirea st rii de
alert  pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum i
stabilirea m surilor care se aplic  pe durata acesteia  pentru prevenirea i combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19;

Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 192 din 5 noiembrie 2020 pentru modificarea i
completarea Legii nr. 55/2020 privind unele m suri pentru prevenirea i combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19, precum i pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea
nr. 81/2018 privind reglementarea activit ii de telemunc ;

Ordinul ministrului muncii i protec iei sociale nr. 1.423 din 18 septembrie 2020 privind
aprobarea Procedurii de autorizare a unit ilor protejate;

Ordinul comun al ministrului muncii i protec iei sociale i al ministrului educa iei i
cercet rii nr. 1.288/5.871/2020 pentru completarea Listei specializ rilor i
perfec ion rilor pentru care furnizorii  de formare profesional  a adul ilor au dreptul s
organizeze programe de formare profesional  finalizate cu certificate de absolvire cu
recunoa tere na ional  pentru absolven ii  de studii universitare, prev zut  în anexa la
Ordinul ministrului muncii i justi iei sociale i al ministrului educa iei na ionale
nr. 1.151/4.115/2018;

Hot rârea Guvernului  nr. 934 din 28 octombrie 2020 pentru modificarea i completarea
Hot rârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înal ilor func ionari
publici, managementul carierei i mobilitatea înal ilor func ionari publici;

Ordinul ministrului muncii i protec iei sociale nr. 1.600 din 11 noiembrie 2020 privind
modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii i protec iei sociale nr. 741/2020;

Hot rârea Guvernului  nr. 967 din 12 noiembrie 2020 privind prelungirea st rii de alert
pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, 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. 195 din 12 noiembrie 2020 privind m suri în
domeniul registrului comer ului;

Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 198 din 18 noiembrie 2020 pentru completarea
Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere
pentru p rin i în vederea supravegherii copiilor, în situa ia limit rii sau suspend rii
activit ilor didactice care presupun prezen a efectiv  a copiilor în unit ile de
înv mânt i în unit ile de educa ie timpurie antepre colar , ca urmare a r spândirii
coronavirusului SARS-CoV-2;

Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 201 din 23 noiembrie 2020 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2020;

Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 202  din 23 noiembrie 2020 pentru rectificarea
bugetului asigur rilor sociale de stat pe anul 2020;

Ordinul ministrului muncii i protec iei sociale nr. 1.673 din 19 noiembrie 2020 pentru
aprobarea Procedurii de colaborare între agen iile pentru pl i i inspec ie social i
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inspectoratele teritoriale de munc  în vederea verific rii zilierilor pentru care se acord
sura  de  sprijin  prev zut  la  art.  4  din  Ordonan a  de  urgen  a  Guvernului  nr.

132/2020 privind m suri de sprijin destinate salaria ilor i angajatorilor în contextul
situa iei epidemiologice determinate de r spândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum
i pentru stimularea cre terii ocup rii for ei de munc ;

Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 197 din 18 noiembrie 2020 privind unele m suri
în domeniul asisten ei medicale pentru prevenirea i combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19;

Legea nr. 270 din 25 noiembrie 2020 privind munca în domeniul pescuitului maritim.

16.12.2020  Inspector ef,

mailto:itmneamt:@itmneamt.ro
http://www.itmneamt.ro/

