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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.
488/2017 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
primeşte în sistem informatic, datele depuse de angajatori şi beneficiari referitoare la salariaţi şi la
zilieri
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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
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
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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.
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1. STATISTICI PRIVIND CONTROALELE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI
1.1. În domeniul Relaţiilor de Muncă
Activitatea compartimentului control relatii de munca in anul 2020 s-a desfasurat in
contextul masurilor pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a
conditiilor impuse de decretarea starii de urgenta si pe perioada starii de alerta, asigurandu-se
protectia lucratorilor impotriva imbolnavirii cu coronavirusul SARS-COV-2 si asigurarii unui
mediu de munca sigur pentru sanatatea tuturor.
In cadrul Compartimentului Control Relaţii de Muncă şi-au desfăşurat activitatea un
numar de 6 de inspectori de muncă, ( unul fiind suspendat- exercitand temporar functia
de Prefect al judetului Tulcea), din care 4 la compartimentul control identificare si
sanctionare munca nedeclarata.
În perioada raportată :
•

au fost efectuate 780 controale, la 635 angajatori, 5 verificati de 5 ori, 4 de 4 ori, 19
de 3 ori, 75 de 2 ori si 532 - 1 data ;
• 141 angajatori au fost reclamati privind nerespectarea legislatiei muncii, majoritatea
pentru neacordarea drepturilor salariale ;
•
au fost intocmite 1.098 PVC si PVCSC.
• 332 de angajatori au fost sanctionati, reprezentand 52.28% dintre cei verificati,
aplicandu-se 144 amenzi ( 22.67%) ;
• din totalul de 470 sanctiuni contraventionale aplicate pentru încălcarea prevederilor
legale în domeniul relaţiilor de munca :
326 avertismente
144 amenzi
• s-au aplicat amenzi contravenţionale în valoare totală de 1.939.800 lei in crestere fata
de valoarea amenzilor aplicate in aceeasi perioada de raportare , respectiv 1.114.000 lei
in 2019 ;
• valoarea amenzilor achitate 166.650 lei ;
• s-au dispus 732 măsuri obligatorii, vizând remedierea deficienţelor constatate de catre
inspectorii de munca din cadrul corpurilor de control şi intrarea în legalitate a
angajatorilor controlaţi
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Grafic, situaţia se prezintă astfel:
31; 4.88%
272 ; 42.83%

332; 52.29%

Angajatori controlati si nesanctionati
Angajatori controlati si sanctionati pentru alte contraventii
Angajatori controlati si sanctionati pentru munca la negru

1.1.1.

Identificarea si sanctionarea Muncii Nedeclarate

În anul 2020 principalul obiectiv in activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă al
judeţului Tulcea în domeniul Relaţiilor de munca a fost realizarea acţiunilor din Programul
cadru de acţiuni 2020 aprobat de catre Inspectorul General de Stat al Inspectiei Muncii sianume depistarea si combaterea muncii nedeclarate, precum şi a obiectivelor desprinse din
actele normative în vigoare în domeniul legislaţiei muncii, Legea 53/2003 – Codul Muncii
republicata, H.G. 905/2017, O.U.G. 96/2003, OUG nr.56/2007, Legea 156/2000 modificata si
completata şi a celorlalte acte normative în vigoare, in conditiile impuse de existenta pandemiei
si a restrictiilor impuse de starea de urgenta si starea de alerta.
Activitatea inspectorilor de muncă a vizat identificarea, în principal, combaterea cazurilor de
muncă fără forme legale, identificarea cazurilor in care lucratori cu contracte individuale de
munca suspendate au fost chemati de catre angajatori la munca, in contextul starii de urgenta si
ulterior starii de alerta.
În cele mai multe dintre controalele efectuate s-a verificat modul în care angajatorii respectă
prevederile legale referitoare la încheierea contractelor individuale de muncă, modul in care
respecta legislatia cu privire la inregistrarea si transmiterea in termen, in REGES a
informatiilor privind contractele individuale de munca.
In perioada starii de urgenta s-au efectuat controale doar in acele situatii in care era evidenta
starea de pericol social, respectiv acolo unde au fost sesizari, petitii, reclamatii cu privire la
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utilizarea muncii nedeclarate, neplatii drepturilor salariale pentru un numar mare de salariati,
sau nerespectarea prevederilor privind munca suplimentata, sau in zilele de repaus saptamanal.
Au fost identificate 89 persoane care prestau activitate fără forme legale de angajare, dintre
care 37 femei si 1 tanar sub18 ani. Dintre acestea 65 de persoane au fost depistate la munca fara
a avea incheiat contract individual de munca in forma scrisa, cel tarziu in ziua anterioara
inceperii activitatii, 5 persoane au fost depistate ale caror raporturi de munca nu au fost
transmise in REVISAL cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii, iar 19 persoane au fost
depistate la munca in perioada in care contractul individual de munca era suspendat.
In urma celor 633 controale efectuate avand ca obiectiv principal identificarea si
sanctionarea utilizarii muncii nedeclarate, au fost sanctionati 31 angajatori

( 28- art.260, 1,

e ; 3- art.260, 1, e1 ; 1-art.260, 1, e2).
In cursul anului 2020, au fost intervievate un numar de 1.355 persoane, pentru care au fost
solicitate fise de identificare, media /luna fiind de 113 fise, respectiv 38/inspector.
Au fost aplicate 32 sanctiuni pentru munca nedeclarata, din care 30 amenzi si 2 avertismente
scrise.
Valoarea totala a amenzilor aplicate pentru munca nedeclarata a fost de 1.420.000 lei din
care 1.120.000 ( art.260 alin.1, lit.e), 100.000 lei ( art.260 alin.1, lit e1) si 200.000 lei ( art.260,
alin.1, lit e2), din care 70.000 lei reprezinta valoarea achitata a sanctiunilor.
A fost aplicata sanctiune in valoare de 20.000 lei pentru utilizarea muncii nedeclarate in
cazul unui tanar sub 18 ani , 1 sanctiune in valoare de 1.000 lei si 13 avertismente persoanelor
fizice.
Ponderea valorii amenzilor contravenţionale aplicate pentru „munca nedeclarata” (
1.420.000 lei) în raport cu valoarea amenzile aplicate pentru săvârşirea altor contravenţii
(1.939.800 lei) este de 73.2%.
Au fost dispuse 39 masuri in vederea remedierii deficientelor constatae in urma carora au
fost intocmite 37 contracte individuale de munca.
Pe langa sancţionarea propriu-zisă conform prevederilor legale, s-a urmărit în cadrul tuturor
controalelor efectuate remedierea deficienţelor constatate, dispunându-se în acest sens măsuri
Str. Babadag, nr. 118, Tulcea
Tel.: +4 0240 53 10 68; fax: +4 0240 53 10 67
itmtulcea@itmtulcea.ro
www.itmtulcea.ro

7

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ TULCEA
cu caracter obligatoriu şi urmărindu-se îndeplinirea acestora de către angajatori, la termenele
stabilite prin procesele verbale de control si cu scopul de a constientiza

angajatorul de

necesitatea modificarii conduitei avute.
Astfel, în perioada raportată s-au dispus

măsuri obligatorii vizând, în principal, plata

drepturilor salariale şi transmiterea în REVISAL a modificărilor clauzelor contractuale.
1.1.2.

Modul de indeplinire a actiunilor din Programul pe anul 2020

Activitatea Compartimentului Control Relatii de Munca s-a desfasurat in conditiile impuse
de starea de urgenta si starea de alerta.
Actiunea I.2 „ Campania Castiga, Declara, Beneficiaza” nu s-a desfasurat.
Campanii Nationale desfasurate:
13-23.01- Verificare angajatori cu CIM cu timp partial;
24.02-6.03 - Verificare Agenti de plasare forta de munca in strainatate;
11-22.05 - Verificare Agenti de plasare forta de munca in strainatate;
18-23.05 - Verificare angajatori din domeniul constructiilor;
02-06.06 - Verificare angajatori din domeniul confectiilor;
15.06-18.07- Verificarea modului in care se respecta prevederile legale referitoare la
suspendarea si executarea CIM;
20-22.07- Verificarea angajatorilor in domeniul constructiilor;
14-19.09- Verificarea beneficiarilor activitatilor desfasurate de catre zilieri;
21-26.09- Verificare angajatori din doemniul fabricarii produselor de brutarie si a produselor
fainoase si din doemniul intretinerii si repararii autovehiculelor;
26-30.10- Verificare in domeniul transportatorilor rutieri de marfuri si persoane;
10-24.11 -

Verificare privind modul de aplicare a prevederilor legale privind munca la

domiciliu, telemunca, decalarea programului de lucru, SSm la locul de munca, in vederea
reducerii riscului de infectare cu Covid-19;
2020- Campanie de verificare impreuna cu alte organe de control avand drept scop prevenirea
si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, precum si asigurarea unui mediu sigur pentru
sanatatea lucratorilor
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OBIECTIVE PROPUSE
în vederea identificării şi combaterii fenomenului muncii fără forme legale,
Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea îşi propune:
continuarea activitatilor cu caracter preventiv, constientizarea anjatorilor si
lucratorilor in ceea ce priveste respectarea legislatiei in vigoare, a avantajelor utilizarii muncii
declarate si de a nu intra in conflict cu rigorile legilor;
intensificarea si eficientizarea acţiunilor de control privind identificarea şi sancţionarea
cazurilor de muncă fără forme legale, pentru verificarea situatiilor in care salariatii presteaza
activitate in perioada in care au contractul individual de munca suspendat;
iniţierea şi efectuarea de controale inopinate în anumite sectoare de activitate, cu
incidenţă majoră, cum ar fi: construcţii, alimentaţie publică (restaurante, baruri, cluburi de
noapte, pensiuni), producţie (fabrici de pâine, confecţii), servicii (spălătorii auto), comerţ
(complexe comerciale, spaţii industriale), silvicultură şi exploatare forestieră (gatere, producţie
mobilă);
efectuarea de controale periodice la angajatorii care au fost depistaţi că, în mod
repetat, încalcă prevederile legale referitoare la încheierea contractelor individuale de muncă;
continuarea verificarii cu maxima rigurozitate a agentilor de plasare forta de munca in
strainatate;
colaborarea permanentă cu mass-media locală în scopul conştientizării opiniei publice
vizate asupra fenomenului muncii la negru şi a consecinţelor negative pe termen lung ale
acestuia (lipsa protecţiei sociale pentru angajat, sancţiuni pentru angajator, evaziune fiscală
pentru stat etc);
acordarea de consultanţă de specialitate în domeniul legislaţiei muncii angajatorilor
controlaţi;
efectuarea cu prioritate a controalelor solicitate de autorităţi, respectiv Inspectia
Muncii, Institutia Prefectului judetul Tulcea, organe de poliţie, , oficiul român pentru imigrari,
directia de santate publica, DSVSA etc.
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1.1.3. Situatia sanctiunilor contraventionale aplicate în anul 2020

Luna
ianuarie

Amenzi

AVS

1x10.000;

22

1x8.000; 2x3.000
februarie

6x1.000; 4x3.000;

30

2x8.000; 1x10.000; 1x20.000
martie

3x1.000; 1x20.000

21

aprilie

-

0

mai

3x1.000; 1x2.000; 1x3.000;1x5.000 2x8.000;

28

4x20.000; 1x40.000; 1x100.000
iunie

1x300; 2x3.000; 1x5.000; 4x8.000; 4x20.000;

61

2x100.000; 1x120.000
Iulie

4x20.000;2x10.000;2x8.000; 1x6.000; 5x3.000;

45

1x1.500; 5x1.000
August

2x40.000; 2x20.000; 1x10.000; 3x8.000; 2x5.000;

24

4x3.000; 1x2.000; 5x1.000
Septembrie

1x60.000; 2x40.000; 1x20.000; 1x10.000; 3x8.000;

35

2x6.000; 2x5.000; 7x3.000; 1x2.000; 3x1.000
Octombrie

1x200.000; 1x20.000; 4x10.000; 1x8.000; 4x3.000;

31

2x2.000; 2x1.000
Noiembrie

2x20.000; 1x8.000; 2x6.000; 1x5.000;

23

4x3.000; 2x1.000
Decembrie
Total

1x160.000; 1x40.000; 1x3.000

6

144 amenzi in val.totala 1.939.800

326
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1.1.4. Compartimentul Contracte Colective de Munca, Zilieri si Monitorizare Relatii de
Munca
In anul 2020 au activat un numar de 9 functionari publici, desfasurand urmatoarele
activitati:
1 functionar public pentru inregistrare, verificare, intocmire observatii – C.C.M.;
1 functionar public pentru preluare REGES, eliberare parole, raspunsuri catre
Primarii -Taxe si impozite locale; alte institutii
( Judecatorii, Tribunale, Politie, etc);
1 functionar public pentru registratura si verificare liste persoane beneficiare
V.M.G. de la primarii si A.J.P.I.S.;
1 functionar public ( suspendat- exercitarea temporara functie de subprefect
al judetului Tulcea) activitatea de intocmire adeverinte vechime si certificate in baza
documentelor existente in arhiva I.T.M. si gestionare program informatii O.R.C. fiind preluata
de ceilalti functionari publici din compartiment;
1 functionar public pentru gestionare copii registre zilieri, inregistrare zilieri,
identificare neconformitati si transmitere catre compartiment control;
1 functionar public pentru activitatea de emitere extrase REVISAL, organizare
arhiva;
1 functionar public pentru activitate arhiva;
2 functionari publici pentru activitati la punctele de lucru Babadag si Macin
Dinamica datelor inregistrate in REGES privind nr. angajatorilor activi, a depunerilor si a
nr. de contracte individuale de munca la nivelul judetului Tulcea este urmatoarea:

Nr. depuneri
Nr. angajatori activi
Nr. salariati activi
Nr. CIM active * , din care
- PN
- PD
Nr. CIM suspendate, din care
- PN
- PD
Nr. CIM detasate, din care
- PN
- PD

La 01.01.2020
297.941
5.617
43.496
49.466
44.264
5.202
1.580
1.498
82
130
126
4

La 31.12.2020
342.225
5.807
43.285
49.426
44.423
5.003
1.594
1.494
100
73
68
5

* In cursul anului 2020, la sfarsitul lunii februarie a fost atins numarul de 50.000 CIM active,
maximul inregistrat fiind de 50.105 in 03.03.2020.
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Nr.
Crt.

Activitate

1

Adeverinţe de vechime emise și eliberate
titularilor

143

2

Răspunsuri adrese către persoane fizice,
juridice, instituţii publice (Poliţie, AAAS,
ANAF, Judecătorie, Tribunal etc.)

115

3
4
5
6
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21

Răspunsuri adrese către Primării
referitoare la venitul minim garantat
Număr notificări prestatori Revisal
Număr notificări prestatori Revisal
înregistraţi în 2020
Număr notificări privind încetarea
contractului de prestări servicii în 2020
Certificate Revisal emise și eliberate
titularilor
Număr volume arhivate legate in 2020
Număr TOTAL volume aflate în arhivă
Din care nr. file inventariate (TOTAL)
Număr carnete de muncă eliberate
titularilor
Număr carnete de muncă rămase în
inventar
Adeverințe de vechime în inventar la
31.12.2020
Adeverințe de vechime eliberate titularilor
Contracte colective de muncă înregistrate
în 2020
Contracte colective de muncă active la
31.12.2020
Acte adiționale la contractele colective de
muncă înregistrate
Dovezi de reprezentativitate a unor
sindicate înregistrate la nivelul județului
Tulcea
Unități pentru care s-a confirmat numărul
salariaților (reprezentativitate patronate)
Certificate privind finalizarea stagiului

Tulcea

Babadag

Măcin

256
2.066

0

0

298

0

0

22

0

0

1.457
279
5.462
2.123.943

123
684

75
890

73

24

20

7.292

639

1.112

13.181

371

692

19

6

18

40

0

0

170

0

0

21

0

0

2

0

0

25

0

0

1

0

0

Str. Babadag, nr. 118, Tulcea
Tel.: +4 0240 53 10 68; fax: +4 0240 53 10 67
itmtulcea@itmtulcea.ro
www.itmtulcea.ro

12

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ TULCEA

22

vizate de ITM Tulcea
Verificări venit minim garantat
(interogare Revisal)

23

Parole emise

24

Interogări ONRC

25

Preluări Revisal

26

Recuperare bază de date REGES
Număr angajatori care au transmis copia
registrului cumulat
Număr zilieri înregistraţi (poziţii în
registru) in 2020
Număr zilieri înregistraţi în Columbo
cumulat la sfarsitul 2020
Nr. registre eliberate in 2020
Nr. registre active
Nr. persoane inregistrate
Număr contracte ucenicie înregistrate

27
28
29
30
31
32
33

19.683

0

0

607

0

0

0

0

2.424

0

0

57

0

0

390

0

0

0

0

1.051.512

0

0

74
848
2.096
0

0

0

69.705/44.654

1.2. În domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă
Activitatea inspectorilor de munca din cadrul Serviciului Control Securitate si Sănătate in
Munca a urmărit realizarea obiectivelor prevăzute in:
- Programul propriu de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă Tulcea
pentru anul 2020 elaborat in baza Programului cadru de acţiuni al Inspectiei Muncii;
- Campaniile naţionale organizate de Inspectia Muncii.
Inspectorii de munca au efectuat de asemenea :
-controale pentru rezolvarea sesizărilor si reclamaţiilor;
-cercetari de accidente.
În anul 2020, activitatea de control în domeniul securităţii şi sănatăţii în muncă s-a
desfaşurat cu un numar mediu de 4 inspectori de muncă.
În această perioadă, inspectorii de munca au efectuat un numar de 636 controale, cu o medie
de 159 controale/inspector. Pentru remedierea neconformitatilor, inspectorii de munca au
dispus un număr de 1077 masuri.
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1.2.1. Rezultatele activităţii de control desfăşurate de inspectorii de muncă din cadrul
compartimentului Control securitate si sanatate in munca, evaluate pe baza indicatorilor
specifici pentru domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Anul
2016

Anul
2017

Anul
2018

Anul
2019

Anul
2020

Numar de
unitati
controlate

912

900

895

842

634

Numar de
controale
efectuate

918

901

899

845

636

Numar zile,
in domeniul
SSM, utilizate
pentru:

1515

1505

1570

1410

1086

•controale
preventive

1260

1270

1291

1150

740

•cercetare
accidente de
munca

98

70

122

125

88

•consultanta si
expertiza in
vederea
autorizarii din
punct de
vedere al
securitatii si
sanatatii in
munca

10

16

3

0

0

• participare la
determinari
noxe

2

10

26

5

12

• participare la
intrunirile
CSSM la
angajatori

5

4

6

5

0

• avizare
dosare de
cercetare a
evenimentelor
intocmite de

42

20

24

27

33

INDICATORI
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angajatori
• intilnire cu
angajatorii, cu
lucratorii
desemnati
pentru
informare si
consiliere

20

12

19

24

2

• solutionare
scrisori,
sesizari,
reclamatii

6

3

0

3

2

• prestari
servicii, in
conditiile legii

0

1

0

0

0

• lucrari de
birou

62

97

77

71

221

• perfectionare
profesionala

10

2

2

0

0

1.2.2. Utilizarea fondului de timp
În anul 2020, fondul de timp disponibil utilizat de inspectorii de muncă cu atribuţii de
control a fost de 1086 zile, a fost distribuit astfel:
740 zile, reprezentând 68 % din fondul de timp disponibil a fost utilizat pentru controale la
agenţii economici.
Pentru cercetarea evenimentelor şi avizarea dosarelor de cercetare întocmite de angajatori au
fost utilizate un număr de 121 zile (11 % din fondul de timp disponibil).
Un număr de 2 zile au fost alocate intilnirilor cu angajatorii, cu lucratorii desemnati pentru
informare si consiliere.
Pentru activitatea de birou au fost utilizate un numar de 221 zile.
1.2.3. Autorizarea sau avizarea functionarii agentilor economici din punctul de vedere
al securitatii si sanatatii în munca
În anul 2020, Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea a autorizat sau avizat, dupa caz:
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-functionarea agentilor economici din punctul de vedere al securitatii si sanatatii în munca,
conform Legii nr. 319/2006;
-producerea, prepararea, detinerea, transportarea, comercializarea, folosirea si depozitarea
materiilor explozive, în baza Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-pentru deţinere, transport si utilizare substanţe fitosanitare in baza Ordonanţei nr. 4/1995.
În acest sens, inspectorii de munca au acordat consultanta si/sau au efectuat expertiza pentru
verificarea îndeplinirii, de catre agentii economici, a conditiilor impuse de legislatie pentru
obtinerea autorizatiilor/avizelor.
Nr. total unitati
autorizate/avizate

1890

Nr. unitati autorizate/avizate în baza unor legi speciale
Legea
Legea
Legea
Ordonanţa
nr.
nr.
nr.
nr.
319/2006
359/2004
126/1995
4/1995
5

2512

14

19

1.2.4. Sancţiuni aplicate
In timpul controalelor s-au constatat incalcari ale prevederilor legale in domeniul securitatii
si sanatatii in munca, dintre care le consemnam pe cele mai frecvente:
-nerespectarea prevederile legale privind organizarea activitatii de prevenire si protectie;
-evaluarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor nu se face tinand cont de
toate riscurile prezente la locurile de muncă;
-nu s-a făcut revizuirea planului de prevenire si protectie în toate cazurile prevazute de
legislatie;
-nerespectarea legislatiei privind instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in
munca;
-nerespectarea prevederilor legale privind elaborarea

instrucţiunilor proprii funcţie de

particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă;
-nerespectarea legislatiei privind organizarea şi funcţionarea comitetului de securitate şi
sănătate ăn muncă;
-nerespectarea legislatiei referitoare la amenajarea corespunzătoare a locurilor de muncă;
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-nerespectarea legislatiei privind verificarea periodica a echipamentelor de muncă care intră
sub incidenţa ISCIR;
-nu se acorda echipament individual de protectie pentru riscurile existente la locul de
munca;
-lucrătorii nu utilizează echipamentul individual de protecţie din dotare;
-efectuarea de lucrări la înălţime fără respectarea prevederile legale în domeniul securităţii şi
sănătăţii;
-nu se efectuează controlul medical anterior angajării lucrătorilor, iar controlul medical
periodic nu se face la termenele stabilite.
Pentru

neconformitatile

constatate,

inspectorii

de

munca

au

aplicat

sanctiuni

contraventionale principale (avertisment si amenzi) precum si sancţiuni complementare
constând în sistarea activităţii când s-a constatat o stare de pericol iminent de accidentare sau
de îmbolnavire profesională.
1.2.5. Situaţia sancţiunilor contravenţionale aplicate
INDICATORI

Nr. sancţiuni contravenţionale
aplicate
Nr. amenzi
Valoare amenzi
Nr. avertismente
Nr. măsuri dispuse pentru
neconformităţi depistate
Nr. sistări de activitate sau
echipamente de muncă oprite din
funcţionare

Anul
2019

Anul
2020

1340

1089

39
216.000
1301

65
347.500
1024

1339

1087

3

4
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In anul 2020, nu au fost constatate cazuri de nerespectare a prevederilor legale în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă care sa necesite sesizarea organelor de urmărire penală.
1.2.6. Rzultatele actiunilor planificate în domeniul securităţii şi sanatatii in munca
Programul propriu de acţiuni şi inspecţie pentru anul 2020 a cuprins următoarele acţiuni:
CAMPANII NAŢIONALE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SANATATII IN
MUNCA
-

Campanie națională privind obligațiile angajatorilor de a implementa, pe baza

principiilor generale de prevenire, măsurile necesare pentru asigurarea securității și
protecția lucrătorilor care își desfășoară activitatea în șantierele temporare sau mobile.
In anul 2020 au fost efectuate un numar de 40 ccontroale si au fost aplicate 88 de sanctiuni,
dintre care 76 de avertismente si 12 amenzi contraventionale in valoare de 63500 lei. Dintre
neconformitățile constatate cele mai frecvente au fost: neacordarea sau nepurtarea
echipamentului individual de protecţie, schele necorespunzătoare, lipsă fişei de instruire
individuală de la locul de muncă, neefectuarea controlului medical periodic sau la angajare.
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CAMPANII NAŢIONALE ÎN DOMENIUL SUPRAVEGHERII PIEŢEI
-Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de
competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2020,
coordonat de către Comisia Europeană.
In cadrul actiunii, au fost efectuate un număr de 15 controale şi s-a verificat respectarea
prevederilor legale pentru un număr de 292 produse.
ACŢIUNI ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
-

Acțiune de conştientizare şi control vizând modul de respectare a cerinţelor

minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor
împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici periculoşi.
In vederea informării angajatorilor, au fost postate pe site-ul inspectoratului teritorial de
muncă materiale informative cu privire la agenţii chimici periculoşi.
Au fost efectuate controalate la un număr de 6 angajatori si au fost dispuse 17 masuri .
-

Acțiune de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru

îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui
potențial risc datorat atmosferelor explozive în silozurile de cereale, fabricile de produse
de brutărie și produse de panificație, nutrețuri pentru hrana animalelor, băuturi
alcoolice, mobilă și stațiile de distribuție a carburanților auto.
In vederea informării angajatorilor, au fost postate pe site-ul inspectoratului teritorial de
muncă materiale informative cu privire la riscurile datorate atmosferelor explozive.
Au fost efectuate controalate la un număr de 16 angajatori in care lucratorii care pot fi expuși
unui potențial risc datorat atmosferelor explozive. Ca urmare a deficientelor constatate au fost
dispuse un numar de 40 masuri.
-

Acțiune de verificare a modului de identificare a riscurilor care provoacă

afecțiuni musculo-scheletice (AMS), precum și a măsurilor luate de angajatori în
vederea prevenirii acestora.
In vederea informării angajatorilor, au fost postate pe site-ul inspectoratului teritorial de
ghidurile grupului de lucru EMEX.
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Acțiune de control pentru verificarea modului în care se respectă prevederile

-

legale de securitate și sănătate în muncă la transportatorii rutieri și la beneficiarii
serviciilor de transport rutier.
Au fost efectuate controale la un număr de 31 societăti cu domeniu de activitate transport
rutier de marfuri și la beneficiarii serviciilor de transport rutier. In timpul controalelor au fost
constatate un numar de 40 deficiente pentru care au fost dispuse masuri.
Acțiune de informare și control pentru verificarea modului în care sunt

-

respectate cerințele minime de securitate și sănătate în muncă de beneficiari –
așezăminte de cult și prestatorii în domeniul construcțiilor care desfășoară activități pe
teritoriul acestora.
Au fost identificate aşezamintele de cult care au personalitate juridică precum şi cele la care
se efectueaza lucrari de construcţii.
In perioada iunie-octombrie 2020 au fost controlati 4 angajatori care efectuau lucrari de
reparatii la asezaminte de cult si au fost aplicate 8 sanctiuni, dintre care 7 avertismente si 1
amenda in valoare de 7.000 lei. Dintre neconformitățile constatate cele mai frecvente au fost:
lipsa EIP, schele necorespunzătoare şi lipsa fișelor de instruire individuala de la locul de
muncă.
-

Acțiune de informare a angajatorilor care creează noi locuri de muncă și

sprijinirea acestora pentru asigurarea unui mediu de muncă sigur și sănătos.
In vederea informării angajatorilor, au fost postate pe site-ul inspectoratului teritorial de
muncă materiale informative cu privire la evaluarea riscurilor, intocmirea instrucţiunilor
proprii şi instruirea lucrătorilor precum şi cu privire la reprezentanţii lucrătorilor cu atribuţii în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
-

Acțiune de control privind securitatea și sănătatea în muncă a lucrătorilor

vârstnici din IMM.
In vederea informării şi conştientizării angajatorilor, şi altor persane interesate cu privire la
abordarea preventivă a aspectelor legate de varsta lucrătorilor au fost postate pe site-ul
inspectoratului teritorial de muncă ghidurile grupului de lucru EMEX.
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Au fost controlate un numar de 9 IMM-uri cu un numar total de 243 lucratori din care 15 cu
varsta peste 60 de ani. Nu au fost constatate deficient privind calitatea evaluării riscurilor și a
măsurilor luate la locurile de muncă din IMM-urile în care îşi desfăşoară activitatea lucrători
vârstnici.
1.2.7. Statistici ale accidentelor de munca si bolilor profesionale
In anul 2020, ITM Tulcea a înregistrat un numar de 30 accidente de muncă, cu 30
accidentaţi, din care unul mortal si 29 cu incapacitate temporara de munca. Sectoarele
economice in care au fost înregistrate accidente de muncă:
o

Agricultura 1 accidentat

o

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte -CAEN 14: 1 accidentat

o

Industria metalurgica- CAEN 24: 10 accidentati

o

Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini, utilaje si

instalatii: CAEN 25: 1 accidentat
o

Construcţia de nave şi structuri plutitoare-CAEN 3011: 9 accidentati

o

Constructii CAEN 41, 43: 3 accidentaţi

o

Comert CAEN 46,47: 2 accidentaţi

o

Transporturi terestre si transporturi prin conducte CAEN 49 -1 accidentat

o

Activităti juridice si de contabilitate CAEN 69 -1 accidentat

o

Alte activităti de servicii -CAEN 96: 1 accidentat.

Au fost cercetate urmatoarele accidente de muncă:
Accidentul de muncă mortal care a avut loc in data de 11.11.2020, a carui victima a
fost PĂDURARU MARIN, fost salariat la SITRACO INTERNAȚIONAL AMBIENT
CONSTRUCT SRL BUCUREŞTI
Accidentul de muncă mortal care a avut loc in data de 17.02.2020, a carui victima a
fost SEGARCEANU RADU, fost salariat la FERAL SRL.
Accidentul de muncă mortal care a avut loc in data de 16.12.2019, a cărui victimă a
fost SOLOMON PINTILIE, fost angajat la Şcoala Gimnazială Crişan.
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Accidentul de muncă urmat de invaliditate care a avut loc in data de 13.10.2017, a
cărui victimă a fost VATUI AUREL, fost angajat la VITICOLA SARICA NICULITEL SA.
Accident de munca mortal, care a avut loc in data de 21.07.2020, a cărui victimă a
fost TANASE GHEORGHE, zilier la RITCO ION PFA .
Accident de munca cu incapacitate temporara de munca, care a avut loc in data de
14.02.2020, a cărui victimă a fost ANGHEL MARIAN,

zilier la VITICOLA SARICA

NICULITEL SA.
Au mai fost cercetate urmatoarele evenimente:
Evenimentul mortal care a avut loc in data de 13.11.2019, a carui victima a fost
MANOF GHEORGHE, fost salariat la Filiala Teritoriala de Imbunatatiri Funciare Tulcea. A
decedat ca urmare a unei afectiuni.
Evenimentul mortal care a avut loc in data de 15.11.2019, a carui victima a fost
CHISELENCO FLORIN, fost salariat la STUF DELTA PERODUCTION SRL Tulcea.

A

decedat ca urmare a unei afectiuni.
Accidentul mortal care a avut loc in data de 29.07.2020, a carui victima a fost
MOCANU OPRISAN, zilier la TRANSION AGRO SRL. A decedat ca urmare a unei
afectiuni.

2. RESURSE FINANCIARE
- Credite bugetare alocate pe anul 2020 = 3.850.780 lei
- Plăţi efectuate

= 3.833.233 lei

- Cheltuieli efective

= 3.871.762 lei

din care:
-

Cheltuieli de personal

= 3.509.308 lei

-

Cheltuieli materiale

= 306.878 lei

-

Cheltuieli de capital

=

55.576 lei
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Faţă de valoarea aprobată, de 3.532.480 lei, la Titlul I „Cheltuieli de personal“ s-a utilizat în cursul
anului 2020 suma de 3.521.632 lei.
Nivelul cheltuielilor de personal a fost determinat de numărul de posturi ocupate coroborat cu
obligaţiile de plată faţă de fiecare salariat.
Din creditele repartizate la Titlul II “ Bunuri şi servicii“ de 318.300 lei s-au efectuat plăţi de
313.454,15 lei. Detalierea bunurilor şi serviciilor se prezintă astfel:
Art. 20.01 “Bunuri şi servicii” credite repartizate 241.800 lei, din care s-au plătit 241.335,57 lei,
din care:
Art. 20.01.01 “Furnituri de birou” credite repartizate 15.000 lei, din care s-au plătit 14.999,15
lei;
Art. 20.01.02 “Materiale pentru curăţenie” credite repartizate 1.500 lei, din care
s-au plătit 1.499,70 lei;
Art. 20.01.03 “Încălzit şi iluminat” credite repartizate 39.200 lei, din care s-au plătit 39.177,83 lei;
Art. 20.01.04 “Apă, canal şi salubritate” credite repartizate 5.500 lei, din care s-au plătit 5.153,76
lei;
Art. 20.01.05 “Carburanţi şi lubrifianţi” credite repartizate 20.000 lei şi s-au efectuat plăti de
20.000 lei;
Art. 20.01.06 “Piese de schimb” credite repartizate 4.000 lei şi s-au efectuat plăti de 3.998,49 lei.
Art. 20.01.08 “Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet” credite repartizate 13.200 lei, din care
s-au plătit 13.108,54 lei;
Art. 20.01.30 “Alte bunuri şi servicii ” credite repartizate 143.400 lei, din care s-au plătit
143.398,10 lei;
Art. 20.02”Reparatii curente” credite repartizare 39.000 lei, din care s-au platit 38.934,71 lei.
Art. 20.05.30 “ Bunuri de natura obiectelor de inventar” au fost prevăzute fonduri de 8.000 lei
din care s-au efectuat plăti de 7.966,20 lei .
Art. 20.06.01 ” Deplasări interne, detasari, transferari ” au fost prevăzute fonduri de 2.500 lei,
din care s-au efectuat plati de 520,03 lei reprezentand c/v transport deplasări efectuate în cursul anului
2020.
Art. 20.11 ” Cărti, publicaţii şi materiale documentare”– au fost prevăzute fonduri de 1.000 lei
din care s-au efectuat plăti de 468 lei.
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Art. 20.14 ” Protecţia muncii”– au fost prevăzute fonduri în valoare de 12.000 lei din care s-au
efectuat plăti de 11.995,14 lei.
Art. 20.30 ”Alte cheltuieli”– au fost prevăzute fonduri în valoare de 14.000 lei şi s-au efectuat
plăti de 12.234,50 lei. Detalierea cheltuielilor se prezintă astfel:
Art. 20.30.03 „ Prime de asigurare non-viaţă„ - au fost prevăzute fonduri în valoare de 5.000 lei
şi s-au cheltuit 4.655,42 lei .
Art. 20.30.04 „ Chirii ” au fost prevăzute fonduri în valoare de 8.000 lei, s-au cheltuit 7.579,08 lei
pentru spaţiul închiriat la punctele de lucru Babadag şi Măcin.
Art. 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri si servicii” au fost prevazute fonduri in valoare de 1.000
lei, s-au cheltuit 0,00 lei.
Procesul de achiziţii publice
Lista contactelor de achiziţii încheiate la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Tulcea în anul
2020:
- Contract servicii asistenţă tehnică software (valoare –5.331 lei , achizitie directa)
- Contract servicii de curăţenie (valoare – 27.632 lei, achiziţie directă)
- Contract service imprimante (valoare – 4.055 lei, achizitie directa)
- Contract servicii medicale (valoare – 2.720 lei, achizitie directa)
- Contract închiriere spaţii (valoare –7.579 lei, achiziţie directă)
- Contract servicii francare corespondenţă (valoare – 4.934 lei, achizitie directa)
- Contract servicii telefonie fixă (valoare – 3.498 lei, achizitie directa)
- Contract servicii telefonie mobila (valoare – 4675 lei, achizitie directa).

3. LEGISLAŢIE, CONTENCIOS, ADMINISTRATIV
Situaţia proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor contestate în anul 2020
Numarul proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor contestate - 21
STADIU PROCESUAL:
– nr. contestaţii pe rol - 21
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INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ TULCEA
4. RESURSE UMANE

ORGANIGRAMA INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCA TULCEA
LA 31.12.2020
INSPECTOR ŞEF
Topoleanu Nicoae

INSPECTOR ŞEF ADJUNCT SSM
Arsenie Constanţa

SERVICIUL CONTROL SECURITATE ŞI
SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ -8/5

INSPECTOR ŞEF ADJUNCT RM
Madar Ciprian

CONTRACTE COLECTIVE DE
MUNCĂ, ŞI MONITORIZARE
RELAŢII DE MUNCĂ – 9/9

SUPRAVEGHEREA PIEŢEI ŞI
ÎNDRUMARE ANGAJATORI ŞI
ANGAJAŢI ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII
ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ – 1/1

CONTROL RELAŢII DE
MUNCĂ– 5/5

CONTROL MUNCA
NEDECLARATĂ - 4/4
Ă
AUDIT INTERN – 1/1

LEGISLAŢIE, CONTENCIOS
ADMINISTRATIV - 1/1

COMUNICARE ŞI
RELAŢII CU PUBLICUL – 1/1

SERVICIUL ECONOMIC, RESURSE UMANE
ADMINISTRATIV ŞI INFORMATICĂ – 1/1
Sef Serviciu Moga Leontina

ECONOMIC, ACHIZIŢII
PUBLICE ŞI ADMINISTRATIV
– 6/4

RESURSE UMANE – 1/1

INFORMATICĂ – 1/1
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INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ TULCEA
Structura de personal la 31.12.2020
Nr. posturi în anul

Nr. inspectori de muncă

2020

(inclusiv conducerea)

Alte categorii de personal

ocupate

vacante

bărbaţi

femei

bărbaţi

femei

35

7

7

18

3

7

Pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului
În vederea asigurării dezvoltării competenţelor şi performanţelor profesionale ale personalului din
cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Tulcea, în cursul anului 2020 au participat la cursuri de
perfecţionare profesională organizate on-line 2 salariaţi.
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INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ TULCEA
5. COMUNICARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL
Solicitări de informaţii de interes public
În anul 2020 au fost primite şi soluţionate 7 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 2020, au fost înregistrate 379 petiţii, din care:
- Soluţionate prin răspuns - 276
- Clasate - 11
- Redirecţionate altor instituţii pentru soluţionare - 92
Relaţia cu mass - media
Relaţia Inspectoratului Teritorial de Muncă Tulcea cu mass-media a fost asigurată permanent.
Astfel, în presa scrisă, posturi de radio şi 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
societăţi, etc.
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