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INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

Nr. 13050/IS/18.09.2019

INFORMA II DE PRES

În perioada 01 - 31.08.2019, activitatea Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam  a avut ca
obiectiv principal realizarea ac iunilor din „Programul de ac iuni al Inspec iei Muncii pe
anul 2019”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999, republicat , Legii
nr.319/2006, modificat i completat i ale Legii nr.53/2003, modificat i completat .

A. ACTIVITATEA DESF URAT  ÎN LUNA AUGUST:

În aceast  perioad , s-au efectuat un num r de 190 de controale, ocazie cu care s-au
constatat 200  de deficien e în domeniul rela iilor de munc i al securit ii i s ii în
munc i s-au dispus tot atâtea m suri pentru remedierea deficien elor constatate,
aplicându-se 85 de sanc iuni contraven ionale, din care 15 amenzi în cuantum de 407.300
lei i 70 de avertismente contraven ionale.

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

În luna august, 10 inspectori de munc  din cadrul compartimentului SSM au realizat 73
vizite de control i evaluare la unit i economice i au aplicat în total 58  de sanc iuni
contraven ionale, din care 5 amenzi în cuantum de 27.000 lei i 53 de avertismente
contraven ionale.

Analiza situa iei accidentelor de munc :

La Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam  au fost comunicate 16 evenimente de munc
(c dere de la acela i nivel/de la mic  în ime,utilizarea necorespunz toare a
echipamentelor de munc , accident de traseu i circula ie), toate aflate în curs de
cercetare.

A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELA IILOR DE MUNC

În luna august, 8 inspectori de munc  din cadrul compartimentului RM au controlat 117
agen i economici i au aplicat în total 27  de sanc iuni contraven ionale din care 10 amenzi
în cuantum de 380.300 lei i 17  avertismente scrise, pentru înc lc ri ale Legii nr. 53/2003 -
Codul muncii, modificat i completat .
La un numar de 9 angajatori au fost depistate 20 de persoane care prestau activitate
nedeclarat . Din cele 20 de persoane, 5 prestau activitate în perioada în care aveau
contractul individual de munc  suspendat, iar pentru celelalte 15 persoane nu erau
întocmite forme legale de angajare. Pentru nerespectarea prevederilor legale privind
munca nedeclarat  au fost aplicate 9 amenzi în cuantum de 380.000 lei. Au fost dispuse 9

suri.
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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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A fost depistat un caz de înc lcare a  prevederilor legale privind stabilirea salariului de
baz  minim brut pe ar  garantat în plat  la angajator, fiind aplicat  o amenda
contraven ional  conform Legii nr. 53/2003, republicata - art 260, alin 1, litera a, în
valoare de 300 lei.
Pentru nerespectarea prevederilor H.G. nr. 905/2017, au fost dispuse 27 de m suri i nu au
fost aplicate sanc iuni contraven ionale.

În perioada de referin  angajatorii au încheiat i înregistrat la institu ia noastr  un num r
de 15 contracte colective de munc .

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

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

În data de 20.08.2019, ora 1100, la sediul Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam  s-a
întrunit Consiliul Consultativ Tripartit la nivelul Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam .
La sedin  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 ROMÂNIEI nr. 495 din 9 iulie 2019 pentru modificarea
i completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonan ei de Urgen  a

Guvernului nr. 98/2017 privind func ia de control ex ante al procesului de atribuire  a
contractelor/acordurilor-cadru de achizi ie public , a contractelor/acordurilor-cadru
sectoriale  i a contractelor de concesiune de lucr ri i concesiune de servicii, prev zute în
anexa nr. 1 la Hot rârea Guvernului nr. 419/2018;

ORDINUL MINISTERULUI APELOR I P DURILOR nr. 459/78/2019 pentru
aprobarea Regulamentului privind gestionarea situa iilor de urgen  generate  de fenomene
hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inunda ii,  secet
hidrologic , precum i incidente/accidente la construc ii hidrotehnice,  polu ri accidentale
pe cursurile de ap i polu ri marine în zona costier ;

ORDINUL MINISTERULUI  FINAN ELOR PUBLICE nr.  2.493 din 8 iulie  2019 pentru
aprobarea Sistemului de raportare contabil  la 30 iunie 2019 a operatorilor economici,
precum i pentru modificarea i completarea unor prevederi contabile;

ORDONAN A  GUVERNULUI  ROMÂNIEI  nr.  12  din  12  august  2019 cu  privire  la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2019;

ORDONAN A GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 13 din 12 august 2019 pentru
rectificarea bugetului asigur rilor sociale de stat pe anul 2019;

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNC  UNIC nr. 716 din 10 iulie 2019 la Nivel de
Grup de Unit i din Sectorul de Activitate Înv mânt Superior, emitent MINISTERUL MUNCII
I JUSTI IEI SOCIALE
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LEGEA  nr.  153  din  24  iulie  2019 pentru completarea art. 139 din Legea nr.
53/2003 - Codul muncii, ,data intrarii in vigoare : 29 iulie 2019.

Se completeaz  articolul 139 referitor la zilele de s rb toare legal  în care nu se lucreaz
si dup  alineatul (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urm torul cuprins:

    (4)  Pân  la data de 15 ianuarie a fiec rui an, se stabilesc prin hot râre a Guvernului,
pentru personalul din sistemul bugetar, zilele lucr toare pentru care se acord  zile libere,
zile care preced i/sau care succed  zilelor de s rb toare legal  în care nu se lucreaz ,
prev zute la alin. (1), precum i zilele în care se recupereaz  orele de munc
neefectuate.

În luna august 2019, inspectorii de munc  din cadrul ITM Neam  au participat la 3 sedin e
CSSM organizate la 3 agen i economici.

În data de 27 august 2019, inspectorul ef adjunct rela ii de munc  a participat la edin a
Colegiului Prefectural al jude ului Neam   si la reuniunea Comisiei de Dialog Social
organizate în sala “Calistrat Hogas” a Palatului Administrativ.

II. Campania „Informare Acas ! Siguran  în lume!”
La ini iativa Ministerului pentru Români de Pretutindeni (MRP), s-a organizat, în luna
august, cea de-a doua etap  a Campaniei  „Informare Acas ! Siguran a în lume!”.
Obiectivul general al campaniei l-a constituit informarea si con tientizarea lucr torilor
migran i români asupra drepturilor pe care le au in statele UE dar i a riscurilor derivate din
reziden a în alte state, precum i valorificarea poten ialului reprezentat de diaspora pentru
dezvoltarea si evolu ia României.
In cadrul reuniunii Comisiei de Dialog Social, în data de 27 august 2019,  inspectorul ef
adjunct rela ii de munc  a prezentat un material referitor la tematica campaniei.

III. Ac iune na ional  de informare i control in domeniul securita ii si s ii in
munc , a Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam , in institu iile administra iei
publice

Ac iunea este dispus  de Inspec ia Muncii Bucure ti i se desf oar  la nivel na ional în
perioada august – octombrie 2019 i urm re te verificarea modului în care sunt respectate
cerin ele minime de securitate i s tate în munc  în institu iile administra iei publice
(consiliul jude ean, consiliile locale, prim rii, alte autorit i i institu ii publice).

Obiectivele ac iunii sunt:
Cre terea nivelului de respectare a legisla iei de securitate i s tate în munc  de

tre autorit i i institu ii publice”, obiectiv cuprins în „Planul na ional de ac iuni
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pentru implementarea Strategiei na ionale în domeniul securit ii i s ii în
munc  pentru perioada 2018 – 2020”;
Clarificarea unor aspecte în ceea ce prive te modul de interpretare i de aplicare  a
unor prevederi legale în domeniul securit ii i s ii în munc ;
Stabilirea m surilor ce se impun pentru: implementarea i urm rirea principiilor
generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale; protec ia s ii i
securitatea lucr torilor; eliminarea sau inerea sub control strict a factorilor de risc
de accidentare i îmboln vire profesional ; asigurarea cadrului organizatoric i a
mijloacelor necesare desf ur rii activit ii în domeniul securit ii i s ii în
munc .

Cu aceast  ocazie, în data de 28.08.2019, inspectorii de munc  din cadrul Inspectoratului
Teritorial de Munc  Neam  au organizat o întâlnire de informare cu reprezentan i ai
unit ilor din administra ia public  local  a jude ului Neam , respectiv Prim ria Piatra
Neam , Prim ria Roman, Prim ria Tîrgu Neam , Prim ria Roznov i Prim ria Bicaz.
La aceast edint  au participat si lucr tori cu atribu ii în domeniul securit ii i s ii în
munc i  de asemenea reprezentan ii salaria ilor din cadrul institu iilor publice mai sus
men ionate.

IV.Ac iune  national  de  control  în  domeniul  securit ii  si  s ii  în  munc  la
angajatorii din domeniul „activit i de investiga ii i protec ie”.Ac iunea  se
desf oar  în 3 etape, dup  cum urmeaz :
-26.08.2019 - 30.08 2019 - etap  de control;
-18.11.2019 -22.11.2019 -etap  de control pentru verificarea modului de remediere a
deficien elor constatate anterior;
-03.02.2020 - 07.02.2020 - etap  de control.
Obiectivele specifice ale ac iunii de control sunt urm toarele:

eliminarea neconformit ilor constatate în domeniul securit ii i s ii în
munc  în activit ile specifice din societ ile comerciale care au ca obiect de
activitate domeniul cod CAEN 80 - "Activit i de investiga ii i protec ie";
cre terea gradului de con tientizare a angajatorilor i a lucr torilor în ceea ce
prive te necesitatea respect rii prevederilor legale referitoare la s tatea i
securitatea în munc  în societ ile comerciale care au ca obiect de activitate in
domeniul "Activit i de investiga ii i protec ie";
informarea angajatorilor i angaja ilor în ceea ce prive te controalele medicale i
importan a lor.

Cu prilejul verific rilor efectuate in domeniul securit ii i s ii in munc , s-au
constatat urm toarele deficien e:

angajatorii au instruc iuni proprii SSM incomplete sau lipsesc instruc iunile proprii
SSM pentru toate activit ile;
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nu a fost organizat comitetul de securitate i s tate în munc   la nivelul
angajatorilor;
instruirea in domeniul SSM nu este corespunz toare;
nu se respect  prevederile legale privind efectuarea controlului medical periodic;
nu s-au desemnat prin decizie lucr torii care aplic  m surile de prim ajutor.

Pentru neconformit ile constatate, 7 angajatori au fost sanc iona i contraven ional cu 10
avertismente.

V.Ac iunea nr. 6 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii - Campanie privind
identificarea i combaterea cazurilor de munc  nedeclarat  în domenii susceptibile
utiliz rii frecvente a acesteia.

Ca urmare a adresei Direc iei Generale Antifraud  Fiscal , în perioada 08 - 18.08.2019, s-au
efectuat ac iuni de control comune cu inspectori din cadrul Direc iei Regionale Antifraud
Fiscal  Suceava, ac iuni care au vizat in principal, identificarea si combaterea muncii
nedeclarate.
Din punct de vedere al rela iilor de munc , în cadrul acestei ac iuni, au fost verifica i un
num r de 15  angajatori.
Pentru alte înc lc ri ale legisla iei muncii, a fost aplicat un avertisment contraven ional i
au fost dispuse 16 m suri. Nu au fost depistate persoane care prestau munc  nedeclarat .

VI.Ac iunea nr. 7 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 2019, coordonat de c tre Comisia
European .
În luna august anul 2019, au fost verificate 4 societ i i de 30 produse.
Nu s-au constatat neconformit i i nu au fost aplicate sanc iuni contraven ionale.

VII.Verificarea respect rii prevederilor Ordonan ei de Urgen  nr. 99/2000 privind
surile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protec ia

persoanelor încadrate în munc .
In perioada 12 – 14 august 2019, în zilele în care s-au înregistrat temperaturi extreme (mai
mari de 37 grade C sau indicele de temperatur –umezeal  (ITU) a dep it pragul critic de 80
unit i), inspectorii de munc  au efectuat 5 controale la agen i economici, având un num r
total de 105 salaria i. Inspectorii de munc  au constatat c  în unele întreprinderi verificate,
au fost luate, în total, 10 m suri de protec ie a salaria ilor împotriva expunerii la
temperaturi extreme. Nu au fost aplicate sanc iuni contraven ionale.
VIII. ALTE AC IUNI
Ac iune de verificare privind respectarea prevederilor art. 33 din Legea nr. 153/2017
privind salarizarea personalului pl tit din fonduri publice, cu modific rile i
complet rile ulterioare.
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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 lista 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 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
legala a acestora.

Institu ia noastr  a publicat in data de 02.09.2019 ,pe site-ul www.itmneamt.ro, un
comunicat de pres  cu privire la aceast  reglementare legislativ .
C. ALTE NOUT I LEGISLATIVE ÎN LUNA AUGUST

ORDINUL  PRE EDINTELUI AGEN IEI NA IONALE A FUNC IONARILOR PUBLICI
nr.1886 din 13.08.2019 privind aprobarea listei documentelor necesare pentru ob inerea
avizului Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici, precum i a modalit ii de transmitere
a acestora c tre autorit ile i institu iile publice;

HOT RÂREA GUVERNULUI nr.634 din 27.08.2019 care prevede c  pentru anul
2019 se stabile te un contingent de 30.000 de lucr tori nou-admi i pe pia a for ei de munc
din România.

Inspector ef
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