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INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

INFORMA II DE PRES

În perioada 01-31.12.2021, 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 2021, 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 DECEMBRIE:

În luna decembrie 2021, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam , au fost
realizate un num r de 114 ac iuni de control, din care 67 în domeniul rela iilor de munc
i 47 în domeniul securit ii i s ii în munc . Urmare finaliz rii acestor ac iuni, au

fost dispuse 93 de m suri pentru remedierea neconformit ilor constatate.

Un num r de 42 angajatori au fost sanc iona i cu  50 sanc iuni contraven ionale, din care
42 avertismente contraven ionale i 8 amenzi în cuantum de 34.800 lei.

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

În luna decembrie 2021, au fost realizate un num r de 47 ac iuni de control în domeniul
securit ii i s ii în munc . Au fost dispuse 23 de m suri pentru remedierea
deficien elor constatate.

Un num r de 19 angajatori au fost sanc iona i cu 23 de  sanc iuni contraven ionale, din
care 22 avertismente contraven ionale i 1 amend  în valoare de 3.500 lei.

Analiza situa iei evenimentelor de munc :
La Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam  au fost comunicate 10 evenimente de
munc . Împrejur rile în care s-au produs cele mai multe evenimente se refer  la
utilizarea  necorespunz toare a echipamentelor de munc , c derea de la acela i nivel i
accidentele de circula ie.

A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELA IILOR DE MUNC

În luna decembrie  2021, inspectorii de munc  au efectuat un num r de 67 de controale
în domeniul rela iilor de munc . Urmare a neconformit ilor constatate, inspectorii de
munc  au dispus 70 de m suri i au aplicat 27 sanc iuni contraven ionale, din care 7
amenzi în cuantum  de 31.300 lei i 20 avertismente contraven ionale.

La un angajator, inspectorii de munc  au identificat o persoan  care presta munc  f
transmiterea elementelor contractului individual de munc  în registrul general de
eviden  a salaria ilor cel târziu în ziua anterioar  începerii activit ii.Domeniul de
activitate în care se presta munc  nedeclarat  este exploatare forestier .

În luna decembrie, angajatorii au încheiat i înregistrat la institu ia noastr  opt
contracte colective de munc .
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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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B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA  DECEMBRIE:

I.Ac iunea  nr.  3  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 2021, coordonat de

tre Comisia European

În luna decembrie au fost verificate 6 societ i i un num r de 24 produse. Nu au fost
dispuse m suri de remediere i nu au fost aplicate sanc iuni contraven ionale.

II.  Ac iune  de  informare  i  preven ie  privind  preîntâmpinarea  cazurilor  de  munc
nedeclarat i subdeclarat

În perioada 01.12.2021 – 31.12.2021, au fost comunicate  184 de  scrisori de informare la
angajatori.

Comunicarea scrisorilor de informare se realizeaz  atât în cadrul ac iunilor de control
privind verificarea modului de respectare a legisla iei din domeniul rela iilor de munc ,
cât i prin e-mail.

Ac iunea s-a desf urat în cadrul campaniei de informare i con tientizare a
angajatorilor în ceea ce prive te necesitatea respect rii prevederilor legale în domeniul
rela iilor de munc , la angajatori care presteaz   activitate în domenii  susceptibile de
utilizare a muncii nedeclarate sau subdeclarate, demarat  în data de 25 august 2021.

III.Ac iunea de informare „VIITORUL T U ÎNCEPE AZI. MERI I CA MUNCA TA S  FIE
RECUNOSCUT  ”

În  cadrul Ac iunii de informare: „VIITORUL T U ÎNCEPE AZI. MERI I CA MUNCA TA S  FIE
RECUNOSCUT  ”, Inspec ia Muncii a editat un material informativ privind  condi iile
legale de munc .

Scopul acestui demers a fost cre terea gradului de con tientizare  a lucr torilor  cu
privire  la consecin ele  sociale i economice  negative pe care le produce  munca
nedeclarat i munca subdeclarat , la drepturile i obliga iile pe care le au ace tia, cât
i la riscurile la care se expun atunci când accept  s  munceasc  „ la negru” sau „ la

gri”.

Ac iunea  a fost finalizat  în data de 17 decembrie 2021.Inspectorii de munc  din cadrul
Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam  au distribuit pe perioada campaniei materiale
informative (500 de afi e i 1000 de pliante) în locuri consacrate având afluen  mare de
persoane, institu ii publice, g ri, autog ri, sta ii de transport în comun, pie e i târguri
de pe raza jude ului Neam .

IV. Ac iunea nr. 9 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – Campanie privind
verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea,
modificarea, suspendarea i executarea contractelor individuale de munc  de c tre
angajatorii care desf oar  activit i ca servicii externe de prevenire i protec ie
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În perioada 13-15 decembrie 2021, s-a desf urat Campania na ional  privind verificarea
modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea,
suspendarea si executarea contractelor individuale de munc  de catre angajatorii care
desf oar  activit i ca servicii externe de prevenire i protec ie.Au fost verifica i 30 de
angajatori.

În  domeniul rela iilor de munc  au fost constatate 18  deficien e  pentru care au fost
dispuse  m suri de remediere  i au fost aplicate 8 avertismente contraven ionale.

Deficien ele constatate în domeniul rela iilor de munc  au fost urm toarele:nu se
respect  obliga ia de a ine eviden a orelor lucrate de salaria i; nu se respect
termenele de transmitere a datelor în registrul general de eviden  a salaria ilor;
registrul general de eviden  a salaria ilor era transmis cu date eronate; dosarele de
personal erau incomplete.

V.Ac iunea nr. 14 din Programul Cadru al Inspec iei Muncii – Ac iune de control
pentru verificarea modului în care se respect  prevederile legale la comercializarea
i depozitarea/pastrarea articolelor pirotehnice

În  perioada decembrie 2021-ianuarie 2022  s-a desf urat Ac iunea de control pentru
verificarea respect rii prevederilor legale la comercializarea i depozitarea articolelor
pirotehnice.

Obiectivul  ac iunilor de control a fost identificarea i verificarea agen ilor economici care
desf oar  activit i de de inere, transport, manipulare, depozitare i comercializare a
articolelor pirotehnice privind respectarea prevederilor legale în vigoare.

Inspectorii de munc  au verificat dac  de in torii de articole pirotehnice respect
condi iile pentru a desf ura aceste activit i, manipularea articolelor pirotehnice,  dac
de inerea  acestora este conform , dac  nu sunt dep ite cantit ile aprobate pentru a fi
de inute i comercializate, articolele sunt etichetate conform legii i au aplicate
instruc iuni de utilizare în limba român .

Au fost controla i 14 agen i economici, patru dintre ace tia fiind sanc iona i cu
avertismente contraven ionale pentru c  în spa iul destinat p str rii articolelor
pirotehnice se aflau i alte materiale, pentru lipsa instruc iunilor proprii privind
manipularea i de inerea acestor produse sau pentru semnalizarea necorespunz toare a
spa iului de depozitare.

Pe parcursul derul rii ac iunii nu au fost înregistrate la ITM Neam  sesiz ri privind
nerespectarea prevederilor legale în acest domeniu.

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

În data de  21 decembrie 2021, din motive de siguran  medical  legate de pandemia de
coronavirus, Consiliul Consultativ Tripartit s-a desf urat in sistem online. 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.
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C.NOUT I LEGISLATIVE ÎN LUNA  DECEMBRIE  :

Hot rârea Guvernului nr. 1.237 din 26 noiembrie 2021 privind stabilirea zilei de
29 noiembrie 2021 ca zi liber ;

Hot rârea Guvernului nr. 1.238 din 26 noiembrie 2021 pentru modificarea i
completarea anexelor nr. 2 i 3 la Hot rârea Guvernului nr. 1.183/2021 privind
prelungirea st rii de alert  pe teritoriul României începând cu data de 9
noiembrie 2021, precum i stabilirea m surilor care se aplic  pe durata acesteia
pentru prevenirea i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Ordonan a  de  Urgen  a  Guvernului  nr.  123  din  26  noiembrie  2021  pentru
rectificarea bugetului asigur rilor sociale de stat pe anul 2021;

Legea nr. 282 din 2 decembrie 2021 pentru modificarea i completarea Legii
nr. 203/2018 privind m suri de eficientizare a achit rii amenzilor
contraven ionale;

Hot rârea Guvernului nr. 1.242 din 8 decembrie 2021 privind prelungirea st rii
de alert  pe teritoriul României începând cu data de 9 decembrie 2021, precum
i stabilirea m surilor care se aplic  pe durata acesteia pentru prevenirea i

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Legea nr.288 din 9 decembrie 2021 pentru modificarea i completarea Legii
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului pl tit din fonduri publice;

Legea nr. 295 din 13 decembrie 2021 pentru modificarea i completarea Legii
nr. 55/2020 privind unele m suri pentru prevenirea i combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19;

LEGE nr. 296 din 13 decembrie 2021 privind aprobarea Ordonan ei de urgen  a
Guvernului nr. 33/2021 pentru modificarea i completarea Legii nr. 156/2000
privind protec ia cet enilor români care lucreaz  în str in tate;

Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 127 din 15 decembrie 2021 pentru
modificarea 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 i a art. III din
Legea nr. 105/2020 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;

Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 126 din 15 decembrie 2021 pentru
modificarea Legii nr. 61/1993 privind aloca ia de stat pentru copii, precum i
pentru acordarea unei indemniza ii compensatorii pentru persoanele cu
handicap;
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Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 130 din 17 decembrie 2021 privind unele
suri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene,  precum i pentru modificarea

i completarea unor acte normative;

Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 131 din 17 decembrie 2021 privind
modificarea i completarea unor acte normative, precum i pentru prorogarea
unor termene;

Hot rârea Guvernului nr. 1.269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea
Strategiei na ionale anticorup ie 2021-2025 i a documentelor aferente acesteia;

Legea nr. 317 din 28 decembrie 2021 bugetului de stat pe anul 2022;

Legea nr. 318 din 28 decembrie 2021 bugetului asigur rilor sociale de stat pe
anul 2022;

Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr.138 din 28 decembrie 2021 pentru
modificarea i completarea Ordonan ei de Urgen  a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ;

Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 142 din 28 decembrie 2021 pentru
modificarea art. 164 alin. (2^1) i (2^2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.

26.01.2022

Inspector ef,
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