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INTRODUCERE
Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea este organizat şi funcţionează în baza Legii nr. 108/1999
pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată şi a Hotărârii Guvernului nr.1377/2009
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric, cu modificările şi completările ulterioare.
Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea este instituţia publică aflată în subordinea Inspecţiei Muncii
care, prin inspectorii de muncă, exercită atribuţii de autoritate de stat, în domeniul muncii, relaţiilor de
muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi a supravegherii pieţei.
Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea exercită controlul aplicării unitare a prevederilor legale în
domeniile sale de competenţă la toate persoanele juridice şi fizice, denumite în continuare angajatori din
sectorul public, mixt, privat şi la alte categorii de angajatori.
În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea colaborează cu
autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte inspecţii de specialitate ale statului, cu
organizaţii neguvernamentale, cu partenerii sociali şi cu mass-media.
În domeniul relaţiilor de muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea:
controlează aplicarea reglementărilor legale, cu privire la încheierea, executarea, modificarea,
suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă
controlează aplicarea reglementărilor legale, generale şi speciale, cu privire la încheierea,
executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă
controlează stabilirea şi acordarea drepturilor cuvenite salariaţilor ce decurg din lege, din contractul
colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă
controlează aplicarea măsurilor de respectare a egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi
bărbaţi
controlează folosirea forţei de muncă, în scopul identificării cazurilor de muncă nedeclarată
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primeşte în sistem informatic, datele depuse de angajatori şi beneficiari referitoare la salariaţi şi la
zilieri;
asigură înregistrarea contractelor colective de muncă la nivel de unităţi şi verifică prevederile
acestora, potrivit procedurii aprobate de inspectorul general de stat, şi conciliază conflictele de
muncă declanşate la nivelul unităţilor
În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi al supravegherii pieţei, Inspectoratul Teritorial de
Muncă Tulcea:
controlează, coordonează şi îndrumă metodologic aplicarea prevederilor referitoare la securitatea şi
sănătatea în muncă
cercetează evenimentele conform competenţelor, avizează cercetarea, stabileşte sau confirmă
caracterul accidentelor, colaborează cu instituţiile implicate în ceea ce priveşte evidenţa şi raportarea
accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale
controlează activitatea de instruire, informare şi consultare a salariaţilor şi furnizează informaţii în
vederea îmbunătăţirii acesteia
autorizează din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă funcţionarea persoanelor fizice
şi juridice şi retrage sau poate propune retragerea autorizării, în condiţiile legii
analizează activitatea serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi propune, după caz, comisiei de
abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter
tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din cadrul inspectoratelor
teritoriale de muncă retragerea abilitării
eliberează avize şi autorizaţii conform competenţelor stabilite prin actele normative aplicabile
dispune sistarea activităţii sau oprirea din funcţiune a echipamentelor de muncă, în cazul în care se
constată o stare de pericol grav şi iminent de accidentare sau de îmbolnăvire profesională, şi
sesizează, după caz, organele de urmărire penală
dispune angajatorului efectuarea de măsurători, determinări şi expertize pentru prevenirea unor
evenimente sau pentru stabilirea cauzelor evenimentelor produse, precum şi verificarea, prin
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organisme abilitate, a încadrării nivelului noxelor profesionale în limite admisibile la locurile de
muncă, cheltuielile fiind suportate de către angajator
controlează respectarea prevederilor legale referitoare la introducerea pe piaţă a produselor pentru
care desfăşoară acţiuni de supraveghere a pieţei, conform competenţelor
restricţionează, prin măsurile legale stabilite de legislaţia în vigoare, comercializarea produselor
neconforme şi dispune măsuri de eliminare a neconformităţilor constatate
prelevează probe şi efectuează testări în vederea identificării produselor care prezintă suspiciuni de
neconformitate.

1. LEGISLAŢIE, CONTENCIOS, ADMINISTRATIV
Situaţia proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor contestate în anul 2015
1. Nr. proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor contestate - 21
STADIU PROCESUAL:
2. FOND – 16
a. – nr. contestaţii pe rol - 12
b. – nr. total hotărâri instanţa de fond, în termen de declarare a apelului - 4
3. APEL - 5
a. – nr. contestaţii pe rol - 3
b. – nr. total hotărâri definitive şi soluţiile acestora - 2, din care:
A. ca urmare a soluţionării apelului - 0, din care:
0 - admite contestaţia
0 - respinge contestaţia
0 - micşorează amenda
0 - transformă amenda în avertisment
B. ca urmare a nedeclarării apelului - 2, din care:
0 - admite contestaţia
2 - respinge contestaţia
0 - micşorează amenda
0 - transformă amenda în avertisment
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2. RESURSE UMANE
Structura Inspectoratului Teritorial de Muncă Tulcea pe compartimente:
-

Control Relaţii de Muncă

-

Contracte Colective de Muncă şi Monitorizare Relaţii de Muncă

-

Control Securitate şi Sănătate în Muncă

-

Supravegherea Pietei şi Îndrumare Angajatori şi Angajaţi în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în
Muncă

-

Audit Intern

-

Comunicare şi Relaţii cu Publicul

-

Legislaţie, Contencios, Administrativ

-

Serviciul Economic, Resurse Umane şi Informatică
Structura de personal la 31.12.2015
Nr. posturi în anul

Nr. inspectori de muncă

2015

(inclusiv conducerea)

Alte categorii de personal

ocupate

vacante

bărbaţi

femei

bărbaţi

femei

40

2

9

19

3

9

Structura distribuţiei inspectorilor de muncă pe categorii de vârstă, la 31.12.2015, este
următoarea:
-

2 inspectori de muncă între 31 – 40 de ani

-

16 inspectori de muncă între 41 – 50 de ani

-

10 inspectori de muncă peste 50 ani
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3. STATISTICI PRIVIND CONTROALELE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI
3.1. În domeniul Relaţiilor de Muncă
În anul 2015 principalul obiectiv în activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Tulcea, în domeniul
Relaţiilor de Muncă şi al Evidenţei Muncii, a fost realizarea acţiunilor din Programul cadru de acţiuni pe
anul 2015, depistarea şi combaterea muncii nedeclarate, precum şi a obiectivelor desprinse din actele
normative în vigoare în domeniul legislaţiei muncii, Legea 53/2003 – Codul Muncii republicată, H.G.
nr. 500/2011 actualizata, O.U.G. 96/2003, OUG nr.56/2007, Legea 156/2000 modificată şi completată şi
a celorlalte acte normative în vigoare.
3.1.1. Indicatori 2015
•

Nr. Controale-785

•

Nr. sancţiuni- 512

•

Nr. amenzi -219

•

Nr. avertismente-293

•

Valoarea amenzilor- 879500 lei

•

Nr. amenzi pentru munca nedeclarată-33

•

Nr. persoane depistate practicând munca nedeclarată-91

•

Valoare amenzi pentru munca nedeclarata - 570.000 lei

•

Măsuri dispuse -1147

•

Măsuri realizate-1031

•

Sesizări, plângeri si reclamaţii, atât de la cetateni, cat si de la diverse instituţii -389

În anul 2015 au fost întocmite un număr de 785 procese verbale de control.
Activitatea de control a fost direcţionata pe îndeplinirea în totalitate a Programului de Acţiuni al
Inspecţiei Muncii pe anul 2015.
Principalele direcţii de activitate ale corpului de control au fost:
- acţiuni de depistare a muncii nedeclarate
- campanii naţionale
- soluţionarea scrisorilor, sesizărilor şi plângerilor primite de la cetăţeni, sau de la alte instituţii
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- depistarea formelor de exploatare a muncii copilului
- verficarea modului de respectare de către agenţii economicii a prevederilor H.G. nr. 500/2011.
Pentru toate cazurile în care nu a fost respectată legislaţia muncii în vigoare inspectorii de muncă au
aplicat 512 sancţiuni contravenţionale din care 219 amenzi şi 293 avertismente, cu 31 de amenzi mai
mult decat în anul 2014.
Valoarea totala a amenzilor fiind de 879.500 RON lei, din care pentru munca nedeclarata 570.000lei.
3.1.2. Campanii desfăşurate în anul 2015
Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată în domenii susceptibile
utilizării frecvente a acesteia, a muncii tinerilor şi copiilor (construcţii, industria textilă, prestări
servicii, industria alimentară şi panificaţie, industria lemnului, comerţ, pază, transport rutier de marfă
şi persoane, constructii navale, unităţi care desfăşoară activităţi în staţiuni montane şi de pe litoral,
fabricarea băuturilor alcoolice si răcoritoare, unităţi care desfăşoară activitate in timpul nopţii
(baruri, discoteci,jocuri de noroc, unităţi de comerţ cu program non-stop, unităţi distribuţie
carburant), grădiniţe cu program prelungit
Campanie de verificare a modului în care angajatorii respectă prevederile HG nr. 500/2011 privind
întocmirea, completarea şi transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format
electronic, cu modificările şi completările ulterioare
Campanie privind respectarea de către angajatori a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfasurate de zilieri şi a normelor de aplicare a
acesteia
Verificarea respectării de către angajatori a prevederilor Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse
şi de tratament intre femei si barbati
Verificarea respectării Legii 62/2011- privind dialogul social- de către angajatorii care îndeplinesc
condiţiile prevăzute de legea menţionată anterior, respectiv a clauzelor contractelor colective de
muncă
Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Codului Muncii- Legea nr. 53/2003modificată şi completată, şi a altor acte normative de dreptul muncii: privind timpul de muncă,
repausul săptămânal şi munca de noapte.
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Campanie naţională privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată la agenţii
economici care au ca obiect de activitate cod CAEN 56-restaurante şi alte activităţi şi servicii de
alimentaţie publică.
3.1.3. Contracte Colective de Munca şi Monitorizare Relaţii de Muncă
În anul 2015, au fost eliberat 200 registre de evidenţă a zilierilor pentru un număr de 142 de beneficiari.
În aceiaşi perioadă au fost înregistrate la Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea 4.976 persoane
distincte, şi copii după registrul de zilieri totalizând 107.207 poziţii .
La data de 31.12.2015 se înregistrau 4.683 angajatori activi şi un număr de 42.013 salariaţi activi.
Numărul total al contractelor individuale de muncă active înregistrat la 31.12.2015 era de 46.260, din
care 42.819 pe perioadă nedeterminată si 3.441 pe perioadă determinată.
Numărul contractelor de muncă suspendate era de 1.297, din care 1.248 pe perioadă nedeterminată.
În anul 2015, au fost solicitate un număr de 898 parole în vederea transmiterii datelor în aplicaţia
informatică REGES, de către angajatori, conform H.G. nr. 500/2011. Au fost înregistrate 375 adrese
venite de la prestatorii REVISAL.
Au fost întocmite şi eliberate titularilor 135 adeverinte de vechime şi emise 401 certificate.
S-au întocmit 469 răspunsuri către alte instiţutii publice şi 344 răspunsuri la diverse solicitari.
La 31.12.2015 se mai aflau în gestiunea inspectoratului un numar de 10.241 carnete, din care 1.326 la
punctul de lucru Măcin şi 736 la Babadag.
3.2. În domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă
3.2.1. Rezultatele activităţii de control desfăşurate de inspectorii de muncă din cadrul
compartimentului Control Securitate şi Sănătate în Munca , evaluate pe baza indicatorilor
specifici pentru domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

2011

2012

2013

2014

2015

Numar de unităţi controlate

1.417

1.059

1010

1247

809

Numar de controale efectuate

1.506

1.074

1024

1263

811

INDICATORI
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1.948

1.665

1.658

1575

1509

1.473

1.363

1.383

1366

1240

236

143

106

61

69

4

0

2

17

37

• participare la determinari noxe

0

1

0

0

0

• participare la întrunirile CSSM la

0

0

2

3

3

0

0

20

100

25

97

52

30

12

9

1

9

5

6

1

0

2

4

0

1

131

95

95

91

113

6

0

11

9

11

Numar zile, în domeniul SSM,
utilizate pentru:
•controale preventive
•cercetare accidente de muncă
•consultanţă şi expertiză în
vederea autorizării din punct de
vedere al securităţii şi sănătăţii în
muncă

angajatori
• avizare dosare de cercetare a
evenimentelor întocmite de
angajatori
• întilnire cu angajatorii, cu
lucrătorii desemnaţi pentru
informare şi consiliere
• soluţionare scrisori, sesizări,
reclamaţii
• prestări servicii, în conditiile
legii
• lucrări de birou
• perfecţionare profesională
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3.2.2. Autorizarea sau avizarea funcţionării agenţilor economici din punctul de vedere

al

securităţii şi sănătăţii în muncă
În cursul anului 2015, Inspectoratul Teritorial de Muncă a autorizat sau avizat, după caz:
-funcţionarea agenţilor economici din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, conform
Legii nr. 319/2006;
-producerea, prepararea, deţinerea, transportarea, comercializarea, folosirea şi depozitarea materiilor
explozive, în baza Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările şi
completările ulterioare;
-pentru deţinere, transport şi utilizare substanţe fitosanitare în baza Ordonanţei nr. 4/1995.
În acest sens, inspectorii de muncă au acordat consultanţă şi/sau au efectuat expertiza pentru verificarea
îndeplinirii, de către agenţii economici, a condiţiilor impuse de legislaţie pentru obţinerea
autorizaţiilor/avizelor.
Nr. total unităţi

Nr. unităţi autorizate/avizate în baza unor legi speciale

autorizate/avizate

Legea nr.

Legea nr.

Legea nr.

Ordonanţa

319/2006

359/2004

126/1995

nr. 4/1995

25

2750

18

46

1430

3.2.3. Situaţia sancţiunilor contravenţionale aplicate
INDICATORI

Anul 2014

Anul 2015

1424

1295

Nr. amenzi

51

71

Valoare amenzi

275.000

414.500

Nr. avertismente

1373

1224

1424

1290

Nr. sancţiuni contravenţionale aplicate

Nr. măsuri dispuse pentru neconformităţi
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depistate
Nr. sistări de activitate sau echipamente de

8

4

muncă oprite din funcţionare
3.2.4. Acţiuni planificate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Programul -propriu de acţiuni şi inspecţie pentru anul 2015 a cuprins următoarele acţiuni:
CAMPANII EUROPENE
Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă sub egida
Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă – „Stresul sub control”.
CAMPANII NAŢIONALE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
Campanie naţională privind implementarea în sistemul de învăţământ a proiectului „Valenţe
culturale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”
Campanie naţională de verificare a respectării prevederilor legale privind securitatea şi sănătatea în
muncă la desfăşurarea activităţilor cu articole pirotehnice
CAMPANII NAŢIONALE ÎN DOMENIUL SUPRAVEGHERII PIEŢEI
Campanie naţională de supravegherea pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al
Inspecţiei Muncii, conform programului sectorial pentru anul 2015, coordonat de către Comisia
Europeană
ACŢIUNI ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
Acţiune privind verificarea modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în
muncă la lucrările din domeniul construcţiilor
Acţiune de control privind verificarea respectării prevederilor legale referitoare la expunerea
lucrătorilor la agenţi chimici la locul de muncă, ţinând cont de modificările legislative în domeniu
(Regulamentul REACH şi CLP)
Acţiune privind verificarea modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă în cadrul unităţilor care au ca obiect de activitate întreţinerea şi repararea
autovehiculelor
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Acţiune de control privind respectarea prevederilor de securitate şi sănătate în muncă în domeniile
silvicultură şi exploatare forestieră
Verificarea modului în care sunt aplicate şi respectate cerinţele minime de securitate şi sănătate în
muncă pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă în activităţile din
agricultură şi industria alimentară
Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din întreprinderi mijlocii (50
- 249 lucrători)
Acţiune de informare privind modul de abordare a procesului de evaluare a riscurilor pentru
securitatea şi sănătatea lucrătorilor (responsabilităţi, implementare, control, instruire, beneficii)
Verificarea respectarii cerintelor minime de securitate si sanatate in munca in activitatea de turism,
cazare, alimentatie publica de pe teritoriul Deltei Dunarii
Verificarea respectării prevederilor legale de securitate şi sănătate în muncă în activitatea de
transporturi pe căi navigabile interioare.
3.2.5. Statistici ale accidentelor de muncă şi bolilor profesionale.
În anul 2015, Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea a înregistrat un numar de 57 accidente de muncă
–din care unul colectiv, cu 62 accidentati, din care 60 cu incapacitate temporară de muncă şi 2 mortal.
Sectoarele economice în care au fost înregistrate accidente de muncă:
o Construcţia de nave şi structuri plutitoare: 16 accidentaţi
o Industria metalurgică: 9 accidentaţi
o Construcţii: 4 accidentaţi
o Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte: 3 accidentaţi
o Prelucrarea lemnului: 6 accidentaţi
o Agricultură: 3 accidentaţi
o Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie: 1 accidentat
o Fabricarea altor produse din minerale nemetalice: 2 accidentaţi
o Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaşii: 4
accidentaţi
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o Transporturi terestre: 1 accidentat
o Transporturi pe apă: 1 accidentat
o Hoteluri şi alte facilităţi de cazare: 2 accidentaţi
o Învăţământ 85: 1 accidentat
o Industria alimentarã: 1 accidentat
o Activităţi şi servicii de decontaminare-1 accidentat
o Comerţ: 2 accidentaţi
o Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi: 1 accidentat
o Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentatie: 1 accidentat
o Administraţie publică şi apărare, asigurări sociale din sistemul public: 1 accidentat
4. RESURSE FINANCIARE
- Credite bugetare alocate pe anul 2015 = 2.801.950 lei
- Plăţi efectuate

= 2.797.585 lei

- Cheltuieli efective

= 2.812.328 lei

din care:
- Cheltuieli de personal = 2.513.640 lei
- Cheltuieli materiale

=

271.923 lei

- Cheltueli de capital

=

26.765 lei
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5. COMUNICARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL
Solicitări de informaţii de interes public
În anul 2015 au fost primite şi soluţionate 43 de solicitări de informaţii de interes public, conform Legii
nr. 544/2001. Nu au existat solicitări de informaţii de interes public ieşite din termen sau la care nu s-a
răspuns conform prevederilor legale.
Petiţii
În anul 2015, au fost înregistrate 389 de petiţii, din care:
- Soluţionate prin răspuns - 328
- Clasate - 11
- Redirecţionate - 50
Relaţia cu mass - media
Relaţia Inspectoratului Teritorial de Muncă Tulcea cu mass-media a fost asigurată permanent. Astfel, în
presa scrisa, posturi de radio si televiziune s-a reflectat constant activitatea inspectoratului prin articole
si emisiuni care au făcut referire la campaniile organizate de Inspectia Muncii, acţiunile întreprinse de
Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea la nivelul judeţului, evenimentele produse la societati, etc.
6. AUDIT
La nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Tulcea a fost elaborat planul multianual de audit pentru
perioada 2013 – 2015, cât şi planul anual de audit aferent anului 2015, care a fost îndeplinit în totalitate.
În cursul anului 2015, în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Tulcea, au fost derulate următoarele
misiuni de audit public intern:
•

auditarea modului de organizare a controlului financiar preventiv în cadrul entităţii publice

•

auditarea activităţii financiar contabile aferentă anului 2014, pentru a da asigurari conducătorului
instituţiei publice că activitatea auditată se desfăşoara în mod corespunzător cu îndeplinirea
atribuţiilor şi cu respectarea prevederilor legale în domeniu
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•

auditarea activităţii de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia la data de 31.12.2014

•

auditarea bilanţurilor contabile pentru a verifica realitatea datelor înscrise la data de 31.12.2014

•

misiune de audit intern privind resursele umane

•

misiune de audit privind activitatea de comunicare şi relaţii cu publicul.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea şi-a îndeplinit misiunea de control a aplicării corecte şi unitare
a actelor normative care reglementează relaţiile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă şi
supravegherea pieţei produselor din domeniul de competenţă.
Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea va desfăşura în continuare acţiuni de informare şi
conştientizare în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei în domeniile de activitate.

Inspector Şef
Ali Izet

Tudor Florina
Inspector
Compartiment Comunicare şi Relaţii cu Publicul
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