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INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

INFORMA II DE PRES

În perioada 01 - 31.07.2020, 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 IULIE:

În aceast  lun , s-au efectuat 424 de controale, ocazie cu care s-au constatat 379 de
deficien e în domeniul rela iilor de munc  (RM) i al securit ii i s ii în munc  (SSM)
i s-au dispus 381 de  m suri pentru remedierea deficien elor constatate, aplicându-se 244

de sanc iuni contraven ionale din care 39  de amenzi în cuantum de 342.500 lei.

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

În luna iulie, inspectorii de munc  din cadrul compartimentului SSM au realizat 198 vizite
de control i evaluare la angajatori, au constatat 183 de abateri de la prevederile legale,
au dispus 185 m suri pentru remedierea deficien elor i au aplicat în total 183 de sanc iuni
contraven ionale din care 18 amenzi în valoare de 31.500 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: accident de
circula ie, c dere de la acela i nivel,utilizarea necorespunz toare a echipamentelor de
munc . 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 iulie, 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 196 de m suri i au aplicat în total 61 de sanc iuni contraven ionale din care 21  de
amenzi în cuantum de 311.000 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 10 angajatori,inspectorii de munc  au identificat 14 persoane care prestau activitate
 a avea încheiate contracte individuale de munc  în form  scris , din care 2 tineri cu

vârsta între 15-18 ani.

Pentru nerespectarea prevederilor legale privind munca nedeclarat  au fost aplicate 10
amenzi în cuantum de 280.000 lei i au  fost dispuse 10 m suri. În cazul unui angajator s-au
înaintat c tre organele de cercetare penal , documentele necesare în vederea constat rii
infrac iunii pentru nerespectarea regimului de munc  al minorilor.Domeniile de activitate
în care se presta munc  nedeclarat  sunt: cre terea animalelor, facilit i de cazare,
baruri,restaurante, comer ,activit i de creditare, fabricarea produselor de patiserie.
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Pentru nerespectarea prevederilor H.G. 905/2017 au fost dispuse 76 de m suri, iar 18
angajatori au fost sanc iona i  contraven ional cu 3 amenzi în cuantum de 19.000 lei i 15
avertismente contraven ionale.

În perioada de referin , angajatorii au încheiat i înregistrat la institu ia noastr  14
contracte colective de munc .

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

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 , inspectorii de munc  au verificat respectarea prevederilor Legii
nr.55/2020 privind unele m suri pentru prevenirea i combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, având în vedere necesitatea 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 s tatea lucr torilor. 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 lege, respectiv:

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 ;

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 iulie 2020, în domeniul rela iilor de munc , inspectorii de
munc  au efectuat un num r de 3 controale la centre reziden iale de îngrijire i asisten
a persoanelor  vârstnice, centre reziden iale pentru copii i adul i, cu i f  dizabilit i,
cu privire la modul de respectare a prevederilor art.2 din anexa 1 la H.G. nr.394/2020.Au
fost dispuse 2 m suri de remediere a neconformit ilor constatate, nefiind aplicate
sanc iuni contraven ionale.

În luna iulie 2020, în domeniul securit ii i s ii în munc , inspectorii de munc  au
verificat un num r de 194 agen i economici men iona i la  art.6 - 9 din Anexa 3 la H.G.
nr.394/2020, cu un num r total de 1016 salaria i.Au fost efectuate un num r de 194
controale,atât pe timp de zi cât i 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 104 angajatori cu 14 amenzi în cuantum de 14000
lei i 108  avertismente  contraven ionale i au fost dispuse 122 de m suri de remediere a
neconformit ilor constatate.

De asemenea, în luna iulie, inspectorii de munc  coordona i de inspectorul ef al
Inspectoratului Teritorial de  Munc   Neam , în colaborare cu reprezentan i ai
Inspectoratului de Poli ie Jude ean Neam , Direc iei de S tate Public  Neam i ai
Direc iei Sanitar-Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor Neam , au efectuat controale
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comune, în sistem integrat, pe raza jude ului Neam , pentru verificarea respect rii
surilor de protec ie sanitar  dispuse pe perioada st rii de alert , în vederea prevenirii

spândirii noului tip de coronavirus. Astfel, inspectorii de munc  au verificat  modul în
care angajatorii asigur  distan area fizic  la locul de munc , triajul i dezinfectarea
mâinilor la începerea lucrului, purtarea m tii de protec ie, întocmirea de
instruc iuni/proceduri privind prevenirea infect rii cu noul coronavirus, instruirea
lucr torilor privind securitatea i s tatea în munc . Ac iunea de control va continua în
perioada urm toare, în vederea con tientiz rii tuturor angajatorilor i angaja ilor cu
privire la necesitatea respect rii m surilor de prevenire a infect rii cu virusul SARS-CoV-2.

II. Campania Na ional  pentru identificarea cazurilor de munc  nedeclarat i
verificarea modului în care se respect  dispozi iile legale în domeniul securit ii  i

ii  în   munc   la  angajatorii   care  î i   desf oar  activitatea  în  domeniul
construc iilor

Conform Programului-cadru de ac iuni al Inspec iei Muncii pe anul 2020, în perioada 20-22
iulie 2020, s-a desf urat la nivel na ional, Campania Na ional pentru identificarea
cazurilor de munc  nedeclarat i verificarea modului în care se respect  dispozi iile
legale în domeniul securit ii i s ii în munc   la angajatorii care î i  desf oar
activitatea în domeniul construc iilor.

Ac iunile de control efectuate în cadrul acestei campanii, au avut ca obiectiv specific
identificarea i combaterea cazurilor de munc  nedeclarat , precum i verificarea
respect rii de c tre angajatorii din domeniul constructiilor, a prevederilor legale în
domeniul rela iilor de munc i al securit ii i s ii în munc . Au fost verifica i 25 de
angajatori. Cu ocazia controalelor au fost constatate 35 de  deficien e pentru  care au
fost dispuse m suri de remediere  i au fost aplicate un num r de 27 sanc iuni
contraven ionale în cuantum de 4.000 lei .

În domeniul rela iilor de munc , au fost constatate 10  deficien e pentru  care au fost
dispuse m suri de remediere i au fost aplicate un num r de 2 sanc iuni contraven ionale.

Pentru înc lcarea legisla iei în domeniul securit ii i s ii în munc , au fost dispuse
25 m suri de remediere a neconformit ilor constatate, au fost sanc iona i un num r de
18 angajatori cu  25 de sanc iuni contraven ionale, respectiv o amend  în cuantum de
4000 lei i  24 de avertismente contraven ionale.

 A fost oprit  activitatea la un antier, pân  la remedierea abaterilor constatate de c tre
inspectorii de munc .

III. Campania na ional  privind verificarea modului în care angajatorii respect
prevederile legale referitoare la suspendarea i executarea contractelor individuale de
munc
În luna iulie,  a continuat desf urarea Campaniei na ionale privind verificarea modului în
care angajatorii respect  prevederile legale referitoare la suspendarea i executarea
contractelor individuale de munc .
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Grupul int  îl constituie angajatorii care figureaz  în portalul REGES, cu contracte individuale
de munc  suspendate, angajatori  la care exist  informa ii privind primirea la munc  a
salaria ilor carora le-au suspendat contractele de munc i angajatori care, din datele ob inute
de la agen iile jude ene de ocupare a for ei de munc , rezult  c  au solicitat sumele necesare
pl ii indemniza iei prev zute la art.XI alin.(1) din O.U.G. nr.30/2020, cu modific rile i
complet rile ulterioare.

În cadrul acestei campanii, în luna iulie, au fost efectuate un num r de 172 de controale,
atât pe timp de zi, cât i noaptea ,inclusiv s mbata.

Pentru înc lcarea legisla iei în domeniul rela iilor de munc ,  au fost aplicate 35 de
sanc iuni în cuantum de 169.000 lei, din care  6 amenzi pentru munc  nedeclarat  la 6
angajatori în cuantum de 140.000 lei, iar în temeiul altor prevederi legale, au fost
aplicate 10 amenzi în cuantum de 29.500 lei i  19 avertismente contraven ionale. Au fost
depistate 7 persoane, care prestau munc  nedeclarat .

Pentru înc lcarea legisla iei în domeniul rela iilor de munc ,  au fost aplicate 152 de
suri de remediere a neconformit ilor constatate.

IV. Verificarea respect rii prevederilor Ordonan ei de Urgen  a Guvernului
nr. 99/2000 privind m surile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme
pentru protec ia persoanelor încadrate în munc

În perioada 1 iulie – 31 iulie 2020, 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 un num r de  12 controale la agen i
economici, având un num r total de 287 salaria i. Urmare ac iunilor de control s-au
constatat un num r de 6 neconformit i privind aplicarea O.U.G. nr. 99/2000. Totodat ,
inspectorii de munc  au constatat c  în unele intreprinderi verificate, au fost luate un
num r total de 27 m suri de protec ie a salaria ilor împotriva expunerii la temperaturi
extreme. Urmare neconformit ilor constatate au fost aplicate un num r de 5
avertismente contraven ionale.

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

În data de 17 iulie 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  IULIE :

Hot rârea Guvernului nr. 511 din 1 iulie 2020 pentru modificarea i completarea
anexelor nr. 1 i 3 la Hot rârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea st rii de
alert  pe teritoriul României i m surile care se aplic  pe durata acesteia pentru
prevenirea i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Ordinul  ANOFM nr.491/25.06.2020;
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Ordinele Ministerului Muncii i Protec iei Sociale  nr.1106 i 1107/30.06.2020;

Legea  nr. 101 din 1 iulie 2020 pentru modificarea i completarea Legii nr. 372/2005
privind performan a energetic  a cl dirilor;

Ordinul comun al Ministerului Muncii i Protec iei Sociale  i Ministerului Culturii nr.
1.109/2974 din 30 iunie 2020 pentru modificarea Ordinului ministrului muncii i
protec iei sociale i al ministrului culturii nr. 743/2.802/2020 privind aprobarea
modelului documentelor prev zute la art. XV alin. (4) din Ordonan a de urgen  a
Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea i completarea unor acte normative,
precum i pentru stabilirea unor m suri în domeniul protec iei sociale în contextul
situa iei epidemiologice determinate de r spândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu
modific rile i complet rile aduse prin Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 32/2020
pentru modificarea i completarea Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 30/2020
pentru modificarea i completarea unor acte normative, precum i pentru stabilirea
unor m suri în domeniul protec iei sociale în contextul situa iei epidemiologice
determinate de r spândirea coronavirusului SARS-CoV-2 i pentru stabilirea unor

suri suplimentare de protec ie social ;

Ordinul comun al Ministerului Muncii i Protec iei Sociale  i Ministerului Tineretului i
Sportului nr. 1.110/654 din 30 iunie 2020 pentru modificarea Ordinului ministrului
muncii i protec iei sociale i al ministrului tineretului i sportului nr. 742/493/2020
privind aprobarea modelului documentelor prev zute la art. XV alin. (2) din Ordonan a
de urgen  a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea i completarea unor acte
normative, precum i pentru stabilirea unor m suri în domeniul protec iei sociale în
contextul situa iei epidemiologice determinate de r spândirea coronavirusului SARS-
CoV-2, cu modific rile i complet rile aduse prin Ordonan a de urgen  a Guvernului
nr. 32/2020 pentru modificarea i completarea Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr.
30/2020 pentru modificarea i completarea unor acte normative, precum i pentru
stabilirea unor m suri în domeniul protec iei sociale în contextul situa iei
epidemiologice determinate de r spândirea coronavirusului SARS-CoV-2 i pentru
stabilirea unor m suri suplimentare de protec ie social;

Ordinul comun al Ministerului S ii i CNAS nr.1092/745 din  1 iulie 2020 pentru
aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical i a instruc iunilor
privind utilizarea i modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza

rora  se acord  indemniza ii asigura ilor din sistemul asigur rilor sociale de s tate
i din sistemul de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale;

Ordinul comun al Ministerului S ii,Ministerului Afacerilor Interne i Ministerului
Finan elor Publice nr.1070/94/2087 din 11 iunie 2020 privind stabilirea categoriilor de
personal i m rimea concret  a sporului pentru condi ii de pericol deosebit acordat în
baza prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoa terea
meritelor personalului medical participant la ac iuni medicale împotriva COVID-19;

Ordinul Ministerului S ii nr. 1.228 din 3 iulie 2020 privind m surile de prevenire a
spândirii infec iei cu noul coronavirus SARS-CoV-2 care trebuie implementate de
tre cei care organizeaz  cursuri de perfec ionare, formare, instruire i workshopuri

pentru adul i, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finan ate din
fonduri europene, precum i unele activit i specifice organizate de c tre institu iile

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 6

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

cu atribu ii în domeniul ap rii na ionale, ordinii i siguran ei publice i cele din
domeniul diplomatic;

Legea nr. 105 din 3 iulie 2020 pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind
integritatea în exercitarea func iilor i demnit ilor publice, pentru modificarea i
completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiin area, organizarea i func ionarea
Agen iei Na ionale de Integritate, precum i pentru modificarea i completarea altor
acte normative;

Hot rârea Guvernului nr. 517 din 1 iulie 2020 pentru completarea art. 12 din
Hot rârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea i func ionarea Ministerului
Muncii i Protec iei Sociale;

Legea nr. 115 din 8 iulie 2020 privind aprobarea Ordonan ei de urgen  a Guvernului
nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020;

Legea nr. 116 din 8 iulie 2020 privind aprobarea Ordonan ei de urgen  a Guvernului
nr. 51/2020 pentru rectificarea bugetului asigur rilor sociale de stat pe anul 2020;

Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 114 din 9 iulie 2020 privind modificarea i
completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizi iilor publice;

Legea nr. 127 din 14 iulie 2020 privind aprobarea Ordonan ei de urgen  a Guvernului
nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semn tura electronic ;

Hot rârea Guvernului nr. 553 din 15 iulie 2020 privind prelungirea st rii de alert  pe
teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020,  precum i stabilirea m surilor
care se aplic  pe durata acesteia pentru prevenirea  i combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19;
Legea nr. 136 din 18 iulie 2020 privind instituirea unor m suri în domeniul s ii
publice în situa ii de risc epidemiologic i biologic;
Ordinul Ministerului Finan elor Publice nr. 2.116 din 13 iulie 2020 pentru modificarea
i completarea unor ordine ale ministrului finan elor publice  în domeniul contabilit ii

institu iilor publice;
Ordinul Ministerului Finan elor Publice nr.2.100 din 8 iulie 2020 pentru aprobarea
Procedurii de anulare a obliga iilor de plat  accesorii;
Hot rârea Guvernului nr. 546 din 9 iulie 2020 privind modificarea i completarea
Hot rârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea i
dezvoltarea carierei func ionarilor publici;
Hot rârea Guvernului nr. 570 din 21 iulie 2020 pentru modificarea i completarea
anexelor nr. 2 i 3 la Hot rârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea st rii de
alert  pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum i stabilirea

surilor care se aplic  pe durata acesteia pentru prevenirea i combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19;
Ordinul Ministerului S ii nr. nr. 1.309 din 21 iulie 2020 privind modalitatea de
aplicare a m surilor de prevenire  i limitare a îmboln virilor cu SARS-CoV-2;
Legea nr. 141 din 21 iulie 2020 pentru aprobarea Ordonan ei de urgen  a Guvernului
nr. 67/2020 privind modificarea unor acte normative i prelungirea unor termene;
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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

INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

Ordinul Ministerului Muncii i Protec iei Sociale  nr. 1.140 din 13 iulie 2020 pentru
aprobarea Metodologiei de întocmire i transmitere a Registrului electronic de
eviden  a zilierilor, precum i înregistr rile care se efectueaz  în acesta;
Ordinul Ministerului Finan elor Publice nr. 3.011 din 21 iulie 2020 privind modificarea
anexei nr. 4 "Instruc iuni de completare a formularului 100 «Declara ie privind
obliga iile de plat  la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs" la Ordinul pre edintelui
Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal  nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului i
con inutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor i taxelor cu regim
de stabilire prin autoimpunere sau re inere la surs ;
Legea nr. 148 din 23 iulie 2020 pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizi iile
publice;
Legea nr. 151 din 23 iulie 2020 pentru modificarea i completarea Legii nr. 53/2003 -
Codul muncii;
Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 120 din 22 iulie 2020 privind instituirea unor

suri de sprijin destinate salaria ilor i angajatorilor  în contextul situa iei
epidemiologice determinate de r spândirea coronavirusului SARS-CoV-2;
Hot rârea Guvernului nr. 570 din 21 iulie 2020 pentru modificarea i completarea
anexelor nr. 2 i 3 la Hot rârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea st rii de
alert  pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum i stabilirea

surilor care se aplic  pe durata acesteia pentru prevenirea i combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19;
Hot rârea CNSU nr.36/21.07.2020 privind constatarea pandemiei de COVID -19 i
stabilirea unor m suri necesar a fi aplicate  pentru protec ia popula iei.

                      Inspector ef,
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