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INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

INFORMA II DE PRES

În perioada 01 - 29.02.2020, 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  FEBRUARIE:

În aceast  perioad , s-au efectuat 280 controale, ocazie cu care s-au constatat 368 de
deficien e în domeniul rela iilor de munc (RM) i al securit ii i s ii în munc (SSM)
i s-au dispus tot atâtea m suri pentru remedierea deficien elor constatate, aplicându-se

163 de sanc iuni contraven ionale.

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

În luna februarie, inspectorii de munc  din cadrul compartimentului SSM au realizat 124
vizite de control i evaluare la angajatori ,au constatat 144 de abateri de la prevederile
legale, au dispus 151 m suri pentru remedierea deficien elor i au aplicat în total 144 de
sanc iuni contraven ionale din care 8 amenzi în valoare de 45.000 lei.

Analiza situa iei evenimentelor de munc :
La Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam  au fost comunicate 14 evenimente de munc .
Cauzele  cel mai des întâlnite pentru evenimentele comunicate au fost: utilizarea
necorespunz toare a echipamentelor de munc , c dere de la în ime sau de la acela i
nivel, accident de circula ie, agresiune.Dintre evenimentele comunicate, unul a fost
mortal. Toate  evenimentele  comunicate sunt în curs de cercetare.

A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELA IILOR DE MUNC

În luna februarie, inspectorii de munc  din cadrul compartimentului RM au controlat 156 de
agen i economici, au dispus 224 de m suri i au aplicat în total 19 sanc iuni
contraven ionale din care 5 amenzi în cuantum de 44.500 lei 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 2 angajatori (în domeniile comer i sp torie auto), au fost depistate la munc  2
persoane f  a avea încheiate contracte individuale de munc  în form  scris .Pentru
nerespectarea prevederilor legale privind munca nedeclarat  au fost aplicate 2 amenzi în
cuantum de 40.000 lei. Au fost dispuse 2 m suri.
Pentru nerespectarea prevederilor H.G. 905/2017, au fost dispuse 53 de m suri iar 3
angajatori au fost sanc iona i contraven ional.
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În perioada de referin , angajatorii au încheiat i înregistrat la institu ia noastr  15
contracte colective de munc i 3 acte adi ionale la contractul colectiv de munc .

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

I. Campania na ional  pentru verificarea respect rii prevederilor legale 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 a for ei de munc  în
str in tate, desf urat  la nivel na ional conform Programului-cadru de ac iuni al
Inspec iei Muncii pe anul 2020, în perioada 24.02 - 06.03.2020

Obiectivele campaniei au fost:

Identificarea cazurilor de nerespectare a condi iilor de func ionare i a procedurii de
înregistrare, de c tre persoanele juridice care î i desf oar  activitatea pe teritoriul
României ca agen i de plasare a for ei de munc  în str in tate;
Con tientizarea agen ilor de plasare a for ei de munc  în str in tate fa  de
obligativitatea respect rii noilor prevederi legale;
Diminuarea consecin elor sociale i economice negative care deriv  din
nerespectarea de c tre agen ii de plasare a for ei de munc  a prevederilor legale în
domeniu.

Au fost verifica i 13 agen i economici care au domeniul de  activitate plasarea for ei de
munc  în str in tate sau managementul resurselor umane i au fost dispuse  6  m suri
privitoare la respectarea prevederilor Legii nr.156/2000 privind protec ia cet enilor
români care lucreaz  în str in tate  republicat  cu modific rile i complet rile ulterioare i
la  respectarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de eviden  a
salaria ilor.

II.  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 c tre Comisia
European

În luna februarie  2020, au fost verificate 4 societ i i 31 de produse.
Nu s-au constatat neconformit i i nu au fost aplicate sanc iuni contraven ionale.

III  .  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 este 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 – CAEN – 46/47
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transporturi rutiere de m rfuri – CAEN – 4941
tate – CAEN – 86

industria textil  – CAEN – 13
produc ia de piese i accesorii pentru autovehicule – CAEN – 293
agricultur  – CAEN – 01
industria metalurgic  – CAEN – 24
construc ii – CAEN – 41/42/43
industria alimentar  – CAEN – 10
colectarea i tratarea de eurilor – CAEN- 38.

Conform metodologiei, în luna februarie au fost selecta i angajatorii care vor constitui
grupul int  al ac iunii, câte 2 angajatori pentru fiecare din domeniile de mai sus care se
reg sesc în structura economic  existent  la nivelul jude ului Neam . În cadrul unit ilor
selectate sunt lucr tori ce î i desf oar  activitatea la locuri de munc  unde exist  riscul
apari iei afec iunilor musculo-scheletice.
Ac iunea se va derula pe parcursul trimestrelor I – IV din anul 2020.

IV. Seminar - Întâlnirea grupului jude ean de lucru împotriva traficului de persoane

În data de 19.02.2020, un inspector de munc  din cadrul serviciului control RM a participat la
întâlnirea grupului jude ean de lucru împotriva traficului de persoane, organizat  la sala
Mihail Sadoveanu a Palatului Administrativ.
În cadrul seminarului s-a prezentat situa ia operativ   la nivelul Centrului Regional Bac u în
anul 2019, precum i a activit ilor desf urate în baza „Planului Na ional de Ac iune
2018-2020 pentru implementarea Strategiei Na ionale Împotriva Traficului de Persoane
2018-2022”.

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

În data de 18 februarie 2020, ora 10, la sediul Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam    s-a
întrunit Consiliul Consultativ Tripartit .La edin  au participat atât membrii desemna i ai
organiza iilor sindicale i patronale, cât i reprezentan ii Inspectoratului Teritorial de Munc
Neam  .Participan ii au fost informa i cu privire la apari ia unor acte normative care prezint
interes i anume:

Hot rârea Guvernului  nr.81 din 28.01.2020 privind  organizarea i func ionarea
Ministerului Muncii i Protec iei Sociale;
Ordinul nr. 260 din 28 ianuarie 2020 privind modificarea i completarea Ordinului
ministrului finan elor publice nr. 517/2016  pentru aprobarea de proceduri aferente
unor module care fac parte din procedura  de func ionare a sistemului na ional de
raportare – Forexebug ;
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Ordinul ministrului finan elor publice nr.56 din 13 ianuarie 2020 pentru modificarea
i completarea Normelor metodologice privind utilizarea i completarea ordinului

de plat  pentru Trezoreria Statului (OPT) i a ordinului de plat  multiplu electronic
(OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finan elor publice nr. 246/2005 ;
Ordonan a Guvernului nr. 5 din 28 ianuarie 2020 pentru modificarea i completarea
Legii nr.207/2015 privind Codul de procedur  fiscal ;
Ordinul ministrului finan elor publice nr.547 din 31 ianuarie 2020 pentru
modificarea Normelor metodologice privind utilizarea i completarea ordinului de
plat  pentru Trezoreria Statului (OPT) i a ordinului de plat  multiplu electronic
(OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finan elor publice nr. 246/2005
Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr.23 din 4 februarie 2020 pentru modificarea
i completarea unor acte normative  cu impact asupra sistemului achizi iilor

publice ;
Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr.25 din 4 februarie 2020 pentru modificarea
i completarea  Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul s ii precum i a

Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr.158/2005 privind concediile i
indemniza iile de asigur ri de s tate;
Ordinul ANFP nr.193 din 11 februarie 2020 pentru aprobarea Procedurii de
redistribuire  a func ionarilor publici, precum i a modalit ii de desf urare a
test rii profesionale în vederea redistribuirii.

În data de 25.02.2020, inspectorul ef a participat la reuniunea de lucru a Comisiei de
Dialog Social organizat  la sala Mihail Sadoveanu a Palatului Administrativ.

În data de 28.02.2020, inspectorul ef a participat la edin a Colegiului Prefectural  care
s-a  desf urat în sala Mihail Sadoveanu a Palatului Administrativ.

VI . Reamintim autorit ilor i institu iilor publice  obligativitatea  asigur rii
transparen ei veniturilor salariale

Potrivit art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului pl tit din
fonduri publice toate autorit ile i institu iile publice enumerate la art. 2 alin. (1) si (3)
vor publica la sediul propriu i pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie si
30  septembrie  ale  fiecarui  an, i vor men ine publicat  o list  a tuturor func iilor din
autorit ile sau institu iile publice respective ce intr  în categoria personalului pl tit din
fonduri publice.

Lista trebuie s  cuprind  urm toarele elemente:

> salariul de baz , solda func iei de baz /salariul func iei de baz ,
indemniza ia de încadrare sau indemniza ia lunar , dup  caz;

> tipul, baza de calcul, cota procentual , valoarea brut  a sporurilor,
compensa iilor, adaosurilor, primelor i premiilor eligibile pentru fiecare
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func ie, precum i baza legal  a acord rii acestora;

> valoarea anual  a voucherelor de vacan  care urmeaz  s  fie acordate
pentru o perioad  lucrat  de un an, precum i baza legal  a acord rii
acestora;

> valoarea anual  a indemniza iei de hran  care urmeaz  s  fie acordat
pentru o perioad  lucrat  de un an, precum i baza legal  a acord rii
acesteia;

> orice alte drepturi în bani i/sau în natur , dac  este cazul, precum i baza
legal  a acord rii acestora;

> orice informa ii cu privire la posibile limit ri ale venitului salarial, precum i
baza legal  a acestora.

Verificarea respect rii acestei obliga ii intr  în competen a Inspec iei Muncii.
Nerespectarea prevederilor legale men ionate anterior atrage r spunderea
contraven ional  a conduc torului autorit ii sau institu iei publice în cauz i se
sanc ioneaz  cu amend  între 5.000 lei i 10.000 lei.

                   Ioan Popescu , inspector ef
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