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INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

INFORMA II DE PRES

În perioada 01 - 31.01.2020, 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 IANUARIE:

În aceast  perioad , s-au efectuat 252 controale, ocazie cu care s-au constatat 275 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

148 de sanc iuni contraven ionale.

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

În luna ianuarie , inspectorii de munc  din cadrul compartimentului SSM au realizat 99
vizite de control i evaluare la angajatori ,au constatat 98 de abateri de la prevederile
legale i au aplicat în total 98 de sanc iuni contraven ionale din care 4 amenzi in valoare
de 14.500 lei.

Analiza situa iei evenimentelor de munc :
La Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam  au fost comunicate 21 evenimente de munc .
Cauzele  cel mai des întâlnite pentru evenimentele comunicate au fost: c dere de la
în ime sau de la acela i nivel, utilizarea necorespunz toare a echipamentelor de munc ,
accident de traseu i circula ie. Dintre evenimentele comunicate, 4 au fost mortale. Toate
evenimentele  comunicate sunt în curs de cercetare.

A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELA IILOR DE MUNC

În luna ianuarie, inspectorii de munc  din cadrul compartimentului RM au controlat 153 de
agen i economici,au  dispus 177 de m suri i au aplicat în total 50 de  sanc iuni
contraven ionale din care 13 amenzi în cuantum de 127.000 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 apte angajatori au fost depistate  un num r total de apte persoane prestând munc
nedeclarat  din care patru persoane au fost depistate la munc  f  a avea încheiate
contracte individuale de munc  în form  scris  ,iar trei persoane au fost depistate la
munc  în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de munc  cu
timp par ial .
Pentru nerespectarea prevederilor legale privind munca nedeclarat  au fost aplicate 7
amenzi în cuantum de 110.000 lei i au  fost dispuse 7 m suri .
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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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Pentru nerespectarea prevederilor H.G. 905/2017, au fost dispuse 44 de m suri ,iar 11
angajatori au fost sanc iona i cu 12 sanc iuni contraven ionale ,din care 2 amenzi in
cuantum de 6.000 lei.
În perioada de referin , angajatorii au încheiat i înregistrat la institu ia noastr  patru
contracte colective de munc i un act adi ional la contractul colectiv de munc .

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

I. Campania  na ional  privind verificarea modului  de respectare de c tre angajatori  a
prevederilor legate referitoare la încheierea, modificarea, suspendarea, executarea,
înregistrarea i transmiterea în registrul general de eviden  a salaria ilor a
contractelor individuale de munc  cu timp par ial

În vederea verific rii modului de respectare de c tre angajatori a prevederilor legale
referitoare la încheierea, modificarea, suspendarea, executarea, înregistrarea i
transmiterea în registrul general de eviden  a salaria ilor a contractelor individuale de
munc  cu timp par ial, Inspec ia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munc , a
declan at în perioada 13 – 23 ianuarie 2020, ac iuni de control cu caracter inopinat la
angajatorii la care num rul contractelor individuale de munc  cu timp par ial este mai
mare de 30% din num rul total de contracte individuale de munc , indiferent de domeniul
în care ace tia î i desf oar  activitatea.
Obiectivele campaniei au fost:
> Identificarea angajatorilor care nu respect  prevederile legale referitoare la
încheierea, modificarea, suspendarea i executarea contractelor individuale de munc  cu
timp par ial i determinarea acestora s  respecte prevederile legale în domeniul rela iilor
de munc ;
>    Identificarea angajatorilor care nu respect  prevederile legale referitoare la
înregistrarea i transmiterea contractelor individuale de munc  cu timp par ial în registrul
general de eviden  a salaria ilor;
> 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 .
Din punct de vedere a rela iilor de munc , în cadrul acestei ac iuni, au fost verifica i un
num r de 91  angajatori.
Pentru înc lcarea legisla iei în domeniul rela iilor de munc ,  au fost aplicate 31 sanc iuni
contraven ionale din care 9 amenzi în cuantum de 96.000 lei .
Pentru nerespectarea prevederilor legale privind munca nedeclarat  au fost aplicate 6
sanc iuni în cuantum de 90.000 lei. Un num r de 6 persoane au fost depistate prestând
activitate nedeclarat  din care 3 persoane au fost primite la munc  f  a avea încheiat
contract individual de munc  în form  scris , iar 3 persoane desf urau activitate în afara
programului de lucru stabilit prin contractul individual de munc .
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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 ianuarie 2020, au fost verificate 4 societ i i 39 de produse.
Nu s-au constatat neconformit i i nu au fost aplicate sanc iuni contraven ionale.

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

În data de 21 ianuarie 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:

Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 71 din 28 noiembrie 2019 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 ;
Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 72 din 28 noiembrie 2019 pentru
rectificarea bugetului asigur rilor sociale de stat pe anul 2019 ;
Legea nr.234 din 9 decembrie 2019 pentru modificarea i completarea Ordonan ei
de Urgen  a Guvernului nr.59/2000  privind Statutul personalului silvic ;
Decizia ICCJ nr.24 din 14.10.2019 referitoare la interpretarea i aplicarea unitar  a
dispozi iilor art. 22 din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane
i prelevarea organelor i esuturilor de la cadavre în vederea transplantului,

republicat ;
Legea nr. 7 din 6 ianuarie 2020 pentru modificarea i completarea Legii nr. 10/1995
privind calitatea în construc ii i pentru modificarea i completarea Legii
nr. 50/1991 privind autorizarea execut rii lucr rilor de construc ii;
Ordinul ministrului finan elor publice nr. 1 din 6 ianuarie 2020 pentru modificarea
i completarea Ordinului ministrului finan elor publice nr. 3.265/2019  privind

reguli de elaborare de c tre institu iile publice a situa iilor financiare întocmite
începând cu finele trimestrului III al anului 2019, precum i de modificare i
completare  a altor acte normative în domeniul contabilit ii institu iilor publice;
Ordinul ministrului finan elor publice nr. 13 din 9 ianuarie 2020 pentru modificarea
i completarea Normelor metodologice privind încheierea exerci iului bugetar al

anului 2019,  aprobate prin Ordinul ministrului finan elor publice nr. 3.751/2019;
Hot rârea Guvernului  nr. 935 din 13 decembrie 2019 pentru stabilirea salariului de
baz  minim brut pe ar  garantat în plat ;
Legea nr. 5 din 6 ianuarie 2020  a bugetului de stat pe anul 2020;
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Legea nr. 6 din 6 ianuarie 2020  a bugetului asigur rilor sociale de stat pe anul
2020;
Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 1 din 6 ianuarie 2020 privind unele m suri
fiscal-bugetare i pentru modificarea i completarea unor acte normative;
Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 3 din 16 ianuarie 2020 pentru completarea
art. 284 din Legea educa iei na ionale nr.1 / 2011.

În data de 23.01.2020, inspectorul ef a participat la reuniunea de lucru a
Consiliului Consultativ organizat  la sediul AJOFM Neam .

C. ALTE NOUT I LEGISLATIVE ÎN LUNA IANUARIE:

Hot rârea Guvernului  nr.81 din 28.01.2020 privind  organizarea i func ionarea
Ministerului Muncii i Protec iei Sociale;
Ordonan a Guvernului nr. 5 din 28 ianuarie 2020 pentru modificarea i completarea
Legii nr.207/2015 privind Codul de procedur  fiscal .

                   Ioan Popescu , inspector ef
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