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INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

INFORMA II DE PRES

În perioada 01 - 31.10.2020, 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 OCTOMBRIE:

În aceast  lun  s-au efectuat 411 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 322 de m suri pentru remedierea deficien elor constatate,
aplicându-se 184 de sanc iuni contraven ionale din care 19 amenzi în cuantum de
189.100 lei.

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

În luna octombrie, inspectorii de munc  din cadrul compartimentului SSM au realizat 185
de vizite de control i evaluare la angajatori, au constatat un num r de 154  abateri de
la prevederile legale i au dispus 160 de m suri pentru remedierea deficien elor
constatate.

Un num r de 124 angajatori au fost sanc iona i cu 154 sanc iuni contraven ionale, din
care 145  de avertismente contraven ionale i 9 amenzi în valoare de 24.000 lei.

Analiza situa iei evenimentelor de munc :

La Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam  au fost comunicate 13 evenimente de
munc . Împrejur rile în care s-au produs cele mai multe accidente de munc  se refer  la
utilizarea  necorespunz toare a echipamentelor de munc i  accidentele de circula ie.
Dintre evenimentele comunicate, trei au fost mortale. Toate  evenimentele  comunicate
sunt în curs de cercetare.

La un angajator din domeniul construc ii care realiza o lucrare de termoizola ie la un
bloc a fost sistat  activitatea deoarece folosea o schel  care  prezenta pericol pentru

tatea i securitatea în munc  a salaria ilor.

A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELA IILOR DE MUNC

În luna octombrie, inspectorii de munc  din cadrul compartimentului RM au efectuat un
num r de 226 controale privind identificarea i combaterea cazurilor de munc
nedeclarat , au dispus 162 de m suri i au aplicat în total 30 de sanc iuni
contraven ionale, din care 10  amenzi în cuantum de 165.100 lei i 20 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 5 angajatori, inspectorii de munc  au identificat 8 persoane care prestau activitate
 a avea încheiate contracte individuale de munc  în form  scris . Pentru

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 2

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

nerespectarea prevederilor legale privind munca nedeclarat , au fost aplicate 5 amenzi
în cuantum de 160.000 lei i au fost dispuse 5 m suri . Domeniile de activitate în care se
presta munc  nedeclarat  sunt: transporturi, comer , fabricarea mobilei i cre terea
animalelor.

Pentru nerespectarea prevederilor H.G. 905/2017, au fost dispuse 48 de m suri, iar 6
angajatori au fost sanc iona i cu 6 sanc iuni contraven ionale, din care 2 amenzi în
cuantum de 600 lei i 4 avertismente contraven ionale.

În perioada de referin , angajatorii au încheiat i înregistrat la institu ia noastr  6
contracte colective de munc .

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

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 octombrie 2020, inspectorii de munc  au verificat dou
centre reziden iale de îngrijire i asisten  a persoanelor vârstnice, cu i f
dizabilit i, cu privire la modul de respectare a prevederilor art.5 alin.1 (m suri pentru
cre terea capacit ii de r spuns), lit.e. Nu au fost aplicate m suri de remediere si nu au
fost  aplicate sanc iuni contraven ionale.

În luna octombrie 2020, inspectorii de munc  au efectuat un num r de 176 controale
(din care 35 s-au desf urat noaptea) la  agen i economici, cu un num r total de 685
salaria i.

Pentru înc lcarea legisla iei în domeniul securit ii i s ii în munc , au fost
sanc iona i contraven ional un num r de 88 angajatori cu 84 de avertismente
contraven ionale i 4 amenzi în cuantum de 4000 lei i au fost dispuse 88 de m suri de
remediere a neconformit ilor constatate.
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II. Ac iunea nr. 1 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – S pt mâna European  de
Securitate i S tate în Munc  - Afec iunile musculo-scheletice (AMS), sub egida
Agen iei Europene pentru Securitate i S tate în Munc

În perioada 21-23 octombrie 2020, Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam  a participat
la simpozionul tehnico- tiin ific organizat on-line la Baia Mare, de c tre Inspec ia Muncii,
ITM Maramure , Universitatea Tehnic  Cluj Napoca i Centrul Universitar Nord din Baia
Mare. În anul 2020, manifest rile prilejuite de S pt mâna european  pentru s tate i
securitate în munc , din cadrul S pt mânii Europene, s-au desf urat sub genericul
„LOCURILE DE MUNC  S TOASE Î I FAC SARCINA MAI U OAR ”,

Inspectorul ef, eful serviciului control SSM i un inspector de munc  SSM din cadrul ITM
Neam  au participat cu lucr ri, al turi de inspectori de munc  din cadrul inspectoratelor
teritoriale de munc  Salaj, Satu Mare, Bihor, Bistri a N ud, Cluj, Boto ani i Ia i.

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 octombrie anul 2020, au fost verificate 5 societ i i un num r de 29 produse. Au
fost dispuse 2  m suri de remediere a neconformit ilor constatate i au fost aplicate 2
avertismente contraven ionale.

IV. Ac iunea nr. 7 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii - Campanie privind
verificarea modului în care se respect  legisla ia în domeniul rela iilor de munc  în
transportul rutier

Ac iunea s-a desf urat în perioada 26-30.10.2020, având ca obiective specifice:

identificarea angajatorilor care folosesc munc  nedeclarat i luarea m surilor care se
impun pentru respectarea prevederilor legale în domeniul rela iilor de munc ;

controlul privind respectarea timpului de munc i de odihn ;

determinarea angajatorilor de a respecta prevederile Legii nr.53/2003, modificat i
completat , republicat , ale HG nr.905/2017, a Legii nr.16/2017, ale OG nr.37/2007, ale
HG nr.38/2008  i ale legilor speciale în domeniul transportului rutier privind timpul de
munc i de odihn ;

cre terea gradului de con tientizare a angajatorilor i a angaja ilor în ceea ce prive te
necesitatea respect rii prevederilor legale în domeniul rela iilor de munc ;

diminuarea consecin elor sociale i economice negative care deriv  din nerespectarea de
tre angajatorii care desf oar  activitate în domeniul transportului rutier, a

prevederilor legale privind timpul de munc i de odihn .

Inspec ia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munc , a declan at ac iuni de
control, atât pe teren (în trafic împreun  cu inspectorii de trafic din cadrul
inspectoratelor teritoriale ale ISCTR), cât i la sediul angajatorilor care desf oar
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activit i economice principale sau secundare de transport rutier de marf i persoane,
pe teritoriul României.

Au fost controla i 24 de angajatori, au fost constatate 19  deficien e pentru  care au fost
dispuse m suri de remediere i au fost aplicate patru sanc iuni contraven ionale, din
care dou  amenzi în cuantum de 21.500 lei. La un  angajator au fost depistat  o
persoan  care presta  activitate f  a avea încheiat contract individual de munc  în
form  scris .

V.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

În perioada februarie-noiembrie 2020, inspectorii de munc  din cadrul Inspectoratului
Teritorial de Munc  Neam  au desf urat Ac iunea  de verificare a modului de
identificare a riscurilor  care provoac  afec iuni musculo-scheletice, precum i m surile
luate de angajatori în vederea prevenirii acestora. Ac iunea a constat în completarea  de

tre lucr torii din cadrul a 20 de societ i comerciale din domenii de activitate diferite
a unor chestionare specifice, dup  care, inspectorii de munc  au efectuat vizite de
control privind verificarea  respect rii cerin elor legale impuse de locurile de munc . În
urma vizitelor au fost dispuse m suri de remediere cu termene de îndeplinire bazate pe
chestionarele completate de 60 de lucr tori. Au fost aplicate un num r de 6 sanc iuni
contraven ionale.

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

În data de 16 octombrie 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 OCTOMBRIE :

Legea nr. 213 din 30 septembrie 2020 pentru modificarea i completarea Legii nr.
53/2003 - Codul muncii;

Ordinul ministrului muncii i protec iei sociale nr. 1.468 din 7 octombrie 2020,privind
modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii i protec iei sociale nr. 741/2020 ;

Hot rârea Guvernului  nr. 856 din 14 octombrie 2020 privind prelungirea st rii de alert
pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 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. 179 din 22 octombrie 2020 privind instituirea
unor m suri pentru asigurarea resurselor umane necesare institu iilor din cadrul
sistemului na ional de ap rare, ordine public i securitate na ional , Ministerului

ii  i unit ilor subordonate, unit ilor sanitare i serviciilor de asisten  social
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în contextul situa iei epidemiologice determinate de r spândirea coronavirusului
SARS-CoV-2;

Ordinul comun al  ministrului  culturii  i al  ministrului  s ii nr.3.245/1.805/2020
privind m surile pentru prevenirea contamin rii cu noul coronavirus SARS-CoV-2  i
pentru asigurarea desf ur rii activit ilor în condi ii de siguran  sanitar  în domeniul
culturii;

Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr.181 din 22 octombrie 2020 privind unele m suri
fiscal-bugetare, pentru modificarea i completarea unor acte normative, precum i
pentru prorogarea unor termene;

Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 182 din 22 octombrie 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, precum i a art. 6 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 ;

Ordinul comun al  ministrului s ii i pre edintelui CNAS nr. 1.818/1.111/2020
pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonan ei de Urgen  a
Guvernului nr. 158/2005 privind concediile i indemniza iile de asigur ri sociale de

tate, aprobate prin Ordinul ministrului s ii i al pre edintelui Casei Na ionale
de Asigur ri de S tate nr. 15/2018/1.311/2017;

Hot rârea Guvernului  nr. 906 din 22 octombrie 2020 pentru punerea în aplicare a unor
prevederi ale Ordonan ei de Urgen  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;

Ordinul comun al  ministrului s ii i pre edintelui ANDPDCA nr. 1.808/1.466/2020
pentru aprobarea Ghidului metodologic pentru prevenirea infec iei COVID-19 în serviciile
sociale pentru copii i serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu
dizabilit i;contribu iilor sociale, impozitului pe venit i eviden a nominal  a persoanelor
asigurate";

Ordinul comun al  ministrului finan elor publice, ministrului muncii i protec iei sociale i
ministrului s ii nr. 2.814/1.536/1.806/2020 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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