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RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DE CONTROL 

ÎN LUNA IULIE 2020 
 

Potrivit art. 4 din Hotărârea nr.10/14.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de 

Urgență pentru propunerea instituirii stării de urgență pe teritoriul României și aprobarea unor 

măsuri  suplimentare în vederea gestionării epidemiei de Coronavirus SARS-Cov-2 și a Ordinului 

Ministrului Muncii și Protecției Sociale nr. 671 din 17.03.2020: ”În temeiul art. 34 din Decretul 

Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, 

”începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se suspendă efectuarea de controale 

la angajatori de către inspectoratele teritoriale de muncă, cu excepţia controalelor dispuse 

de către ministrul muncii şi protecţiei sociale, a celor dispuse de Inspecţia Muncii pentru 

punerea în aplicare a hotărârilor Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, a 

celor necesare pentru a da curs sesizărilor prin care se reclamă săvârşirea unor fapte cu un grad 

ridicat de pericol social şi pentru cercetarea accidentelor de muncă.” 

Prin adresa nr. 451/TP/15.04.2020,  Ministerul Muncii și Protecției Sociale a dispus ”efectuarea 

de controale de către inspectoratele teritoriale de muncă, în special în cazurile în care se 

reclamă utilizarea muncii nedeclarate sub toate formele reglementate de Legea nr.53/2003 

- Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare, acordând o deosebită 

atenție reclamațiilor privind continuarea prestării activității, pentru același angajator, de 

către salariații cu contractul individual de muncă suspendat, precum și în cazurile în care se 

reclamă încălcări ale normelor de securitate și sănătate în muncă de natură să pună în 

pericol sănătatea și siguranța lucrătorilor la locul de muncă”    

Începând cu data de 15.05.2020, în baza Legii nr.55/2020 a fost instituită starea de alertă 

pe teritoriul României.    

Din data de 18.05.2020, inspectorii de muncă din cadrul compartimentelor control muncă 

nedeclarată și control relații de muncă au reluat activitatea de control având ca obiective 

principale identificarea și combaterea cazurilor de muncă nedeclarată, precum și verificarea 

modului de respectare a prevederilor legale din domeniul relațiilor de muncă: timp de muncă și 

repaus, salarizare, contracte de muncă - încheiere, modificare, suspendare și încetare, ș.a. 

În luna iulie la nivelul județului Vaslui au fost efectuate un număr de 88 de controale la 88 de 

angajatori. Din cele 88 de controale efectuate, 79 de controale au avut ca obiectiv principal 

identificarea muncii nedeclarate în toate formele ei.  

Sancţiuni aplicate 
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a) Sancţiuni pentru munca nedeclarată  

În acest context în luna iulie au fost identificați 10 angajatori care foloseau muncă 

nedeclarată. Dintre aceștia 8 angajatori foloseau muncă nedeclarată fără încheierea unui 

contract individual de muncă, 2 angajatori nu au transmis contractele individuale de muncă în 

registrul general de evidență al salariaților cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii 

activității. Au fost identificate 17 de persoane care prestau muncă nedeclarată, din care 12 

persoane nu aveau încheiate contracte individuale de muncă iar 5 persoane nu aveau transmis 

contractul individual de muncă în aplicația informatică REVISAL, cel târziu în ziua lucrătoare 

anterioară începerii activității.  Pentru persoanele identificate că prestau muncă nedeclarată, 

fără contracte individuale de muncă și pentru cei care nu le-au fost transmise contractele în 

REVISAL le-au fost aplicate amenzi în valoare de 20.000 lei pentru fiecare persoană, valoarea 

totală a amenzilor pentru munca nedeclarată în luna iulie a fost de 340.000 lei.  

În luna iulie, în total au fost aplicate 28 de sancțiuni contravenționale, din care 20 amenzi în 

valoare de 838.500 lei și 8 avertismente. Au fost trasate un număr de 203 de măsuri pentru 

remedierea deficientelor constatate. 

 De asemeni în luna iulie a fost inițiată Campania Națională privind verificarea modului în care 
angajatorii respectă prevederile legale referitoare la suspendarea și executarea contractelor 
individuale de muncă, aceasta fiind prelungită până la finele lunii august 2020.  

 

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: 
Incepând cu data de 17.03.2020, în temeiul art. 34 din Decretul Președintelui României 

nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, s-a suspendat 

efectuarea de controale la angajatori de către inspectoratele teritoriale de muncă, cu 

excepţia controalelor dispuse de către ministrul muncii şi protecţiei sociale, a celor dispuse 

de Inspecţia Muncii pentru punerea în aplicare a hotărârilor Comitetului Naţional pentru Situaţii 

Speciale de Urgenţă, a celor necesare pentru a da curs sesizărilor prin care se reclamă săvârşirea 

unor fapte cu un grad ridicat de pericol social şi pentru cercetarea accidentelor de muncă şi 

conform Legii nr.55/2020 în perioada stării de alertă din data de 18.05.2020, Compartimentul 

Control Securitate şi Sănătate în Muncă a început verificările la agenţii economici, privind modul 

în care sunt respectate şi implementate măsurile dispuse în perioada stării de alertă.  

 

 
Str. Radu Negru, nr. 274, Vaslui, Vaslui  
Tel.: +4 0235 31 90 67; fax: +4 0235 36 14 20 
e-mail: itmvaslui@itmvaslui.ro; www.itmvaslui.ro  2 
 
Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea 
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv 
persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă 
adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului 
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In luna iulie 2020, inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Control Securitate şi 
Sănătate în Muncă au efectuat vizite de inspectie la 110 angajatori şi au încheiat 110 procese 
verbale de control, fiind constate un număr de 202 de neconformităţi. 

In urma vizitelor de inspecţie efectuate de către inspectorii de muncă din cadrul 
Compartimentului Control Securitate şi Sănătate în Muncă, în luna iulie 2020 au fost constatate 
202  neconformităţi, acestea fiind, în principal, următoarele: 

- nu se realizează triajul epidemiologic a lucrătorilor şi persoanelor care au acces în spaţii 

închise, pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-Co-2; 

- este permis accesul persoanelor şi desfăşurarea activităţii în spaţii închise fără mască de 

protecţie; 

- angajatorii nu au elaborat instrucţiuni cu privire la acţiunile şi măsurile ce trebuiesc respectate 

în vederea prevenirii infectării cu noul coronavirus; 

- lucrătorii nu au fost informaţii cu regulile şi măsurile ce trebuiesc respectate în vederea 

prevenirii infectării cu noul coronavirus; 

- angajatorii nu au realizat măsurile dispuse în procesele verbale de control încheiate anterior; 

- echipamentele de muncă (instalaţii de ridicat) sub incidenţa ISCIR nu sunt autorizate la 

termenele scadente;  

- lucrătorii nu sunt informaţi şi instruiţi cu riscurile şi măsurile de securitate specifice activităţii 

desfăşurate; 

- angajatorii nu au impus folosirea măştilor de protecţie şi efectuarea triajului epidimiologic la 

începutul programului; 

- nu sunt respectate cerinţele de securitate în vederea prevenirii electrocutării în utilizarea 

echipamentelor de muncă acţionate electric; 

- echipamentele de muncă nu sunt prevăzute cu dispozitive de protecţie; 

- lucrătorii nu sunt examinaţi medical în vederea stabilirii aptitudinii în muncă. 

Sancţiuni aplicate 

Pentru neregulile constatate au fost sanctionaţi un număr de 105 angajatori, fiind aplicate 199 

sancţiuni contravenţionale cu avertisment şi 7 sancţiuni contravenţionale cu amendă, în valoare 

de 26.000 lei şi a fost sistată activitatea la 2 puncte de lucru, în urma constatării unor situaţii de 

pericol grav şi iminent de accidentare. 
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Comunicare, cercetare accidente de muncă şi incidente periculoase 

În luna iulie 2020 au fost comunicate de angajatori, 7 evenimente, în care au fost implicaţi 

lucrători. 

În luna iulie au fost avizate de către  Inspecţia Muncii şi I.T.M. Vaslui, 6 dosare de cercetare în 
urma cărora, au fost înregistrate 6 accidente de muncă care au produs incapacitate temporară. 
Cauze care au dus la producerea accidentelor de muncă: 

- angajatorii nu au asigurat cunoaşterea şi respectarea prevederilor legale în domeniul 
securitatii şi sănătăţii în muncă ; 

- lucrătorii nu au respectat măsurile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă dispuse 

de angajatori; 

- lucrătorii nu au fost informaţi cu privire la riscurile la care sunt expusi şi la măsurile de 
prevenire. 

- nerespectarea prevederilor legale privind circulaţia pe drumurile publice. 

”Acțiunile de control pentru depistarea cazurilor de muncă nedeclarată vor rămâne o constantă 

a tuturor campaniilor naționale ale Inspecției Muncii, întrucât reprezintă în continuare o 

practică frecventă, ceconstituie un fenomen extrem de nociv, având în vedere consecințele 

sociale și economice pe care le produce: persoana care prestează muncă nedeclarată este lipsită 

de protecție socială, lucrează în condiții precare și cu multiple riscuri pentru sănătate, nu are 

siguranța plății muncii prestate, plata făcându-se în funcție de bunăvoința angajatorului care, la 

rândul lui, este lipsit de posibilitatea legală de a-l responsabiliza pe lucrător pentru eventualele 

prejudicii produse de acesta.”- Gheorghe Chirvase, ITM Vaslui 

 

Comp. Comunicare şi Relaţii cu Publicul 
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