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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 

INSPECŢIA MUNCII  

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ IAŞI 

  

 

AVIZAT, 

 Inspector șef, 

Grojdea Costel  

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE  

al Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi pentru anul 2019 

întocmit în baza Legii nr. 544 din 2001 

 

 

I. PROFIL ORGANIZAŢIONAL 

1.1. Cuvânt înainte  

Legea 544 din 2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, prevede la 
art. 5, alin. (3), obligativitatea prezentării unui raport periodic de activitate care să fie 
publicat. 

În contextul obligaţiilor care îi revin, Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași şi-a 
îndeplinit cu perseverenţă misiunea de a controla aplicarea corectă şi unitară a actelor 
normative care reglementează relaţiile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă şi 
supravegherea pieţei produselor din domeniul de competenţă. 

În anul 2019, iniţiativele Inspectoratului Teritorial de Muncă Iași au vizat consolidarea 
culturii de prevenire a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională şi 
combaterea fenomenului de muncă nedeclarată. Prin acţiuni de informare, 
conştientizare şi îndrumare şi controale preventive, a Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Iași a urmărit îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, în special în sectoarele 
cu riscuri majore de accidentare şi îmbolnăvire profesională şi reducerea incidenţei 
muncii nedeclarate. 

În toate acţiunile pe care le întreprindem an de an, pornim de la una dintre funcţiile 
generale ale Inspectoratului Teritorial de Muncă Iași, aceea de comunicare, prin care se 
asigură schimbul de informaţii cu autorităţile centrale şi locale, precum şi cu persoanele 
fizice şi juridice supuse activităţii de control şi insistăm pentru cunoaşterea şi 
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conştientizarea beneficiilor muncii legale, a riscurilor la care se expun atât angajaţii cât 
şi angajatorii în cazurile de muncă nedeclarată şi aspura respectării normelor de 
securitate şi sănătate în muncă. Accentul acţiunilor noastre este îndreptat spre 
respectarea tuturor normelor UE referitoare la mobilitatea forţei de muncă şi asigurarea 
implementării acestora în mod echitabil, simplu şi eficace. 

1.2. Date de contact ale instituţiei 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi se află în municipiul Iaşi, șos. Moara de Foc, nr. 
31. 

Telefon: 0232.257.100 

Fax: 0232.215.583 

Relații cu publicul: 0232.257.100 int. 129 

e-mail I.T.M. Iași: itmiasi@itmiasi.ro 

Adresă site: www.itmiasi.ro 

1.3. Misiunea instituţiei şi responsabilităţi 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași funcţionează în subordinea Inspecţiei Muncii. 

În conformitate cu prevederile Convenţiilor nr. 81 şi 129 ale OIM şi în baza Legii nr. 
108/1999, a fost înfiinţată şi organizată Inspecţia Muncii - organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale, aflat în subordinea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale 
prin care se exercită atribuţiile de autoritate de stat în domeniile relaţiilor de muncă, 
securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţei, iar funcţionarea acestei instituţii 
a fost reglementată de Regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin H.G. nr. 
488/2017. 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași exercită controlul aplicării unitare a dispoziţiilor 
legale în domeniile sale de competenţă în unităţile din sectorul public, mixt, privat, la 
autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, la persoanele fizice şi juridice şi la 
organismele neguvernamentale, precum şi la alte categorii de angajatori. 

Scopul este urmărirea îndeplinirii obligaţiilor legale şi respectarea legislaţiei muncii de 
către toţi angajatorii. 

Instituţiile care nu sunt controlate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași în aplicarea 
legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă sunt: Ministerul Apărării Naţionale, 
structurile militare şi structurile în care îşi desfăşoară activitatea funcţionari publici cu 
statut special din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Administraţia Naţională 
a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, Serviciul Român de Informaţii, 
Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de 
Telecomunicaţii Speciale, precum şi Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor 
Nucleare. 
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Conform art. 9 din Legea nr. 108/1999 aceste instituţii îşi organizează activităţile de 
inspecţie a muncii prin servicii proprii de specialitate, care au competenţă exclusivă 
numai pentru structurile respective. 

Inspectoratul Teritorial de Muncă are următoarele atribuţii specifice: 

A. În domeniul relaţiilor de muncă: 

a) controlează aplicarea reglementărilor legale, generale şi speciale, cu privire la 
încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale 
de muncă; 

b) controlează stabilirea şi acordarea drepturilor cuvenite salariaţilor ce decurg din 
lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă; 

c) controlează aplicarea măsurilor de respectare a egalităţii de şanse şi de tratament 
între femei şi bărbaţi; 

d) asigură la nivel naţional evidenţa muncii prestate în baza contractelor individuale de 
muncă, prin registrul general de evidenţă al salariaţilor, precum şi evidenţa zilierilor şi a 
beneficiarilor prestaţiilor acestora; 

e) controlează folosirea forţei de muncă, în scopul identificării cazurilor de muncă 
nedeclarată; 

f) primeşte şi transmite în sistem informatic datele depuse de angajatori şi beneficiari 
referitoare la salariaţi şi la zilieri; 

g) 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; 

B. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi al supravegherii pieţei: 

a) controlează, coordonează şi îndrumă metodologic aplicarea prevederilor referitoare 
la securitatea şi sănătatea în muncă, ce decurg din legislaţia naţională, europeană şi din 
convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii; 

b) 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 bolilor profesionale; 

c) controlează activitatea de instruire, informare şi consultare a salariaţilor şi furnizează 
informaţii în vederea îmbunătăţirii acesteia; 

d) 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; 

e) 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 
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documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă retragerea abilitării; 

f) eliberează avize şi autorizaţii conform competenţelor stabilite prin actele normative 
aplicabile; 

g) 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; 

h) 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; 

i) controlează respectarea prevederilor legale referitoare la introducerea pe piaţă a 
produselor pentru care desfăşoară acţiuni de supraveghere a pieţei, conform 
competenţelor; 

j) restricţionează, prin măsurile legale stabilite de legislaţia în vigoare, comercializarea 
produselor neconforme şi dispune măsuri de eliminare a neconformităţilor constatate; 

k) prelevează probe şi efectuează testări în vederea identificării produselor care 
prezintă suspiciuni de neconformitate; 

l) colaborează cu autorităţile vamale şi alte organisme responsabile cu controalele la 
frontiere în vederea schimbului de informaţii cu privire la produsele ce prezintă riscuri 
în utilizare; 

m) colaborează cu autorităţile competente naţionale şi din cadrul Uniunii Europene în 
toate problemele de supraveghere a pieţei, inclusiv în ceea ce priveşte notificarea 
clauzei de salvgardare în cazul produselor neconforme. 

În activitatea de control, prin protocoalele încheiate, instituţia noastră colaborează cu 
diferite instituiţii cum ar fi: Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Iași, Inspectoratul de 
Poliţie al Judeţului Iași, Poliţia Locală Iași, Serviciul pentru Imigrări al Judeţului Iași, 
Direcţia de Sănătate Publică Iași, Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Iași, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Iași, Direcţia 
Regională Antifraudă Fiscală şi Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul 
Rutier. 

În activitatea sa curentă Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași desfăşoară campanii de 
control şi de conştientizare pe teme de interes identificate la nivel comunitar, utilizând 
în acest scop metode de inspecţie şi instrumente de formare a inspectorilor de muncă, 
similare celor folosite de organismele de inspecţie a muncii din statele membre ale UE, 
aliniindu-se astfel iniţiativelor organismelor europene în domeniu. 
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Ca instituţie aflată în slujba cetăţeanului, instituţia noastră asigură permanent accesul 
liber şi neîngrădit la informaţiile de interes public prin activitatea de comunicare şi 
relaţii cu publicul şi prin pagina sa de internet. 

Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciului public este menită să asigure 
transparenţa instituţională prin crearea unui climat de încredere şi respect reciproc 
între cetăţeni şi funcţionarii publici, pe de o parte, şi între cetăţeni şi autorităţile 
administraţiei publice, pe de altă parte. 

 

II. POLITICI PUBLICE 

Planul anual de acţiuni pentru realizarea în judeţul Iași a obiectivelor cuprinse în 
Programul de Guvernare în anul 2019 se prezintă astfel: 

1. Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în 
Muncă - Prevenirea riscurilor generate de substanțe periculoase, sub egida Agenţiei 
Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă. 

Organizarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă - Prevenirea 
riscurilor generate de substanțe periculoase, sub egida Agenţiei Europene pentru 
Securitate şi Sănătate în Muncă, s-a desfășurat anul acesta în perioada 21 - 26 
octombrie, în care s-au susținut teme de interes național și european pe domeniul 
campaniei. 

În perioada 16.10 – 18.10.2019, ITM Iași a participat cu un număr de 3 inspectori de 
muncă, la Simpozionul Regional organizat de Centrul ITM Covasna. 

2. Acțiuni de informare și conștientizare a angajatorilor și angajaților privind 
securitatea și sănătatea în muncă în contextul creșterii numărului și gradului de 
periculozitate a accidentelor rutiere, desfășurate în comun de către ITM Iași, ISCTR 
și IPJ Iași – Serviciul Rutier. 

În anul 2019 s-a avut în vedere o bună cooperare a ITM Iași cu ISCTR și IPJ Iași – Serviciul 
Rutier fapt care s-a concretizat cu un bun flux de documente schimbate între aceste 
instituții precum și participări la acțiuni comune de control.  

Cu ocazia unei întâlniri trimestriale la care au participat un număr de 14 agenți 
economici care desfășoară activități de transporturi rutiere de persoane sau mărfuri s-au 
prezentat Planul de acțiuni al Inspecției Muncii precum și Planul Propriu al I.T.M. Iași 
documente din care rezultă atenția pe care aceste două instituții o acordă acestui 
sector de activitate. S-au prezentat noutăți legislative în domeniul transportului rutier 
(modificarea Codului rutier) și modul cum trebuie informați conducătorii auto ca cerință 
de securitate și sănătate în muncă. De asemenea s-au prezentat accidente rutiere care 
au avut și cauze care provin din organizarea deficitară a activității de transporturi 
rutiere (neinformarea anterior plecării în cursă a situațiilor meteorologice periculoase, 
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lipsa unei programări a traseului de urmat cu timpii de muncă și de odihnă, lipsa unei 
verificări adecvate a modului de deplasare pe traseu). 

În anul 2019 accentul s-a pus pe verificarea agenților economici care efectuează 
transportul de persoane ca urmare a accidentelor rutiere petrecute la agenți economici 
din jud. Iași. 

O cerință stabilită prin actele de control S.S.M. precum și la ședința de instruire a fost 
aceea de examinare a cunoștințelor profesionale a conducătorilor auto, verificare 
recomandată să se facă cu ocazia testii anuale S.S.M. 

De asemenea cu ocazia fiecărui control efectuat la agenții economici de transport rutier 
li s-a explicat factorilor de decizie din aceste unități rolul și importanța organelor de 
control existente precum și modul de acțiune al acestora (I.T.M. Iași, I.S.C.T.R., I.P.J. 
Iași – Serviciul Rutier și A.R.R. Iași) care desfășoară controlul traficului rutier. 

3. Acțiuni de conștientizare a elevilor de liceu privind importanța și cunoașterea  
domeniului de securitate și sănătate în muncă prin organizarea și desfășurarea 
Concursului Național ”ȘTIU ȘI APLIC – Securitatea și Sănătatea în Muncă se deprind de 
pe băncile școlii”. 

Statistic s-a constatat că tinerii lucrători au o rată de accidentare mai mare decât alte 
categorii de lucrători, din diferite cauze: lipsa de informare, lipsa de experienţă, lipsa 
de cunoştinţe în domeniul securităţiişisănătăţii în muncă etc. 

Prin desfășurarea acestei campanii s-a urmărit pregătirea tinerilor în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă înainte de intrarea pe piaţa muncii şi la acumularea de 
către aceștia a unor cunoştinţe specifice legislaţiei muncii în vederea formarii unor 
atitudini conştienteşi preventive faţă de riscurile profesionale.  

Având în vedere obiectivele campaniei, care urmăresc creştereacalităţiivieţii prin 
educarea tinerei generaţii încă de pe băncile şcolii cu privire la importanţa unui mediu 
de muncă sănătos şi sigur şi crearea unei culturi de prevenire a riscurilor profesionale, 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi a transmis informări către școlile din județul Iași în 
vederea participării la programul „Valenţele culturale ale securităţiişisănătăţii în 
muncă” pentru formarea unei culturi de prevenire în rândul tinerilor din licee şişcoli 
profesionale”.  

Grupul ţintă fiind format din profesori şi elevi de liceu, pentru ciclul inferior al liceului 
(clasele IX –X) şi  pentru ciclul superior al liceului (clasele XI– XII). 

La nivelul județului Iași, grupul țintă a  fost format din elevi de liceu - învăţământ liceal 
filiera teoretică, învăţământ liceal/filiera tehnologică, învăţământ liceal/filiera 
vocaţională, învăţământ profesional din 10unități de învățământ și participarea a 23 
cadre didactice. 

În luna mai 2019, judeţul Iaşi a găzduit cea de-a VII-a ediţie a concursului naţional „ŞTIU 
ŞI APLIC” - SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ SE DEPRINDE DE PE BĂNCILE ŞCOLII. 
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Evenimentul organizat de Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Iaşi s-a desfăşurat sub 
coordonarea Inspecţiei Muncii, a Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi și a 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi. Menționez că există un PROTOCOL DE PARTENERIAT 
privind colaborarea în cadrul proiectului „Valenţe culturale ale securităţii şi sănătăţii în 
muncă” pentru formarea unei culturi de prevenire în rândul tinerilor din licee şi şcoli 
profesionale” între Inspectoratul ŞcolarJudeţean Iaşi şi Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Iaşi. 

Ediția de anul acesta a înregistrat, din punct de vedere numeric, cel mai mare număr de 
județe participante de până acum (32 judeţeşi municipiul Bucureşti) concretizat prin 
sosirea la Iaşi a unui număr de 232 de elevi şi 43 de profesori coordonatori. 

În ceea ce priveştedesfăşurarea efectivă a concursului, acesta a fost format din două 
probe, una teoretică pe calculator, probă care a vizat testarea nivelului de cunoştinţe al 
elevilor şiabilităţile acestora de a lucra independent precum şi o probă practică unde 
elevii au lucrat în echipă. Examinarea elevilor a fost efectuată de inspectorii de muncă 
din Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi, la care s-au alăturat colegi din Inspectorate 
Teritoriale de Muncă Buzău și Bihor. Inspecţia Muncii a coordonat întreaga activitate prin 
acţiunea „Valenţele culturale ale securităţiişisănătăţii în muncă” cât şi pe parcursul 
celor 3 zile. 

Obiectivul principal al acestui concurs este de a încuraja şi atrage elevii în activităţi de 
studiere a disciplinei numite Securitate şi Sănătate în Muncă.  

4. Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată în 
domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia. 

Preocuparea inspectorilor de muncă din compartimentele control relaţii de muncă şi 
control muncă nedeclarată din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi pentru 
identificarea cazurilor de muncă nedeclarată, se menţine constantă. Acţiunile de control 
au vizat şi această problematică, menţinând în tematica generală de control în domeniul 
relaţiilor de muncă identificarea şi combaterea muncii nedeclarate. 

În cadrul cooperării instituţionale, în anul 2019 au fost efectuate un număr de 145 de 
controale împreună cu reprezentanți ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iași, Poliției 
Rutiere, Serviciul pentru Imigrări). În cadrul inspecţiilor au fost depistate 6 persoane 
care desfășurau muncă nedeclarată la 6 angajatori, fiind aplicate amenzi 
contravenționale în valoare de 60.000 lei.  

În anul 2019 Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi a realizat 1.743 controale în domeniul 
relaţiilor de muncă, în vederea identificării şi combaterii muncii nedeclarate. 

Urmare acţiunilor de control, inspectorii de muncă din cadrul serviciului control relaţii 
de muncă şi compartimentului control muncă nedeclarată au depistat 74 persoane, care 
desfășurau muncă nedeclarată, după cum urmează: 
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- 63 persoane au fost primite la muncă fără forme legale de angajare (art. 151 lit. a) şi 
art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii şi art. 36 alin. (1) din O.G. 
25/2014); 

- 5 persoane au fost depistate la muncă, fără transmiterea contractului individual de 
muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară 
începerii activităţii (art. 151 lit. b) şi art. 260 alin. (1) lit. e1) din Legea nr. 53/2003 - 
Codul muncii); 

- 4 persoane au fost primite la muncă având contractele individuale de muncă 
suspendate (art. 151 lit. c) şi art. 260 alin. (1) lit. e2) din Legea nr. 53/2003 - Codul 
muncii); 

- 2 persoane au fost primite la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul 
contractului individual de muncă cu timp parțial (art. 151 lit. d) şi art. 260 alin. (1) lit. 
e3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii). 

În raport cu anul 2018, se remarcă o scădere de 42,5% a numărului persoanelor depistate 
desfăşurând muncă nedeclarată (conform situaţiilor definite de art. 151 din Legea nr. 
53/2003 - Codul muncii). 

Pentru nerespectarea prevederilor legale, privind obligaţia angajatorilor de declarare a 
muncii, în anul 2019 au fost aplicate un număr de 51 sancţiuni contravenţionale, 
valoarea totala a amenzilor aplicate fiind în sumă de 1.300.000 lei. 

În anul 2019, pe baza datelor de contact disponibile, Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Iaşi a transmis prin intermediul serviciului de poştă electronică, 315 scrisori de 
informare şi conştientizare angajatorilor cu sediul în Judeţul Iaşi. Pentru această acţiune 
au fost selectaţi angajatorii, societăţi comerciale sau persoane fizice autorizate să 
desfăşoare activităţi economice, înfiinţaţi în anul 2018, din domeniile: întreţinerea şi 
repararea autovehiculelor (CAEN 4520), comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, 
furajelor şi al tutunului (CAEN 4621), activităţi de realizare a soft-ului la comandă (CAEN 
6201), comenzi cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet 
(CAEN 4791), fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de 
patiserie (CAEN 1071), activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea 
(CAEN 7112), activităţi de consultanţă în domeniul informaţiei (CAEN 6202), activităţi de 
contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal (CAEN 6920), transporturi 
rutiere de mărfuri (CAEN 4941), activităţi ale tur –operatorilor (CAEN 7912), comerţ cu 
amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate (CAEN 4773), coafură şi 
alte activităţi de înfrumuseţare (CAEN 9602), învăţământ în domeniul sportiv şi 
recreaţional (CAEN 8851), lucrări de instalaţii electrice (CAEN 4321), colectarea 
deşeurilor nepericuloase (CAEN 3811), acvacultură în ape dulci (CAEN 0322), activităţi 
de telecomunicaţii prin cablu (CAEN 6110), fabricarea altor articole de îmbrăcăminte 
(exclusiv lenjeria de corp) (CAEN 1413), cumpărarea şi vânzarea bunurilor imobiliare 
proprii (CAEN 6810), activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat pe 
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client) (CAEN 6201), prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a. (CAEN 
1039), tăierea şi rindeluirea lemnului (CAEN 1610), lucrări de construcţii a căilor ferate 
de suprafaţă şi subterane (CAEN 4212), cultivarea legumelor şi a pepenilor, a 
rădăcinoaselor şi tuberculilor (CAEN 0113), comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a 
materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare (CAEN 4673). 

5. Acţiune de informare şi conştientizare a angajatorilor și a angajaților cu privire la 
noile reglementări în domeniul relațiilor de muncă. 

În data de 16 mai 2019 s-a desfăşurat la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi o 
Sesiune de informare şi conştientizare a angajatorilor, în cadrul căreia au fost 
prezentate şi noutăţile legislative survenite în domeniul relaţiilor de muncă: 
- Modalitatea de încetare a contractului individual de muncă la pensionare; 
- Modificări în reglementarea muncii zilierilor; 
- Noua structură a salariului minim; 
- Aspecte de noutate în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în domeniul 
relaţiilor de muncă. 

În data de 14 noiembrie 2019 s-a desfăşurat la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă 
Iaşi o Sesiune de informare şi conştientizare a angajatorilor, în cadrul căreia au fost 
prezentate şi noutăţile legislative survenite în domeniul relaţiilor de muncă:  
- Regimul zilelor libere şi concediile speciale; 
- Aplicaţia ReviSal de gestiune a registrului general de evidenţă a salariaţilor (RGES); 
- Lichidarea şi radierea societăţilor comerciale, arhivele documentelor de personal şi a 
RGES, precum şi eliberarea adeverinţelor pentru foştii salariaţi; 
- Munca zilierilor; 
- Salariul minim; 
- Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. 

Întâlnirile s-au bucurat de interes din partea participanţilor, au durat aproximativ două 
ore fiecare şi au inclus sesiuni consistente de întrebări şi răspunsuri. Comunicarea 
evenimentelor s-a realizat prin postarea pe pagina de internet a instituţiei 
www.itmiasi.ro a anunţului cu privire la sesiunile de informare organizate. 

6. Acțiuni de monitorizare și verificare a modului în care se derulează activitatea de 
înregistrare a contractelor colective de muncă/acte adiționale la contractele 
colective de muncă. 

Potrivit prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) din Legea 62/2011 privind dialogul social, 
negocierea colectivă este obligatorie numai la nivel de unitate, cu excepţia cazului în 
care unitatea are mai puţin de 21 de angajaţi, iar iniţiativa negocierii, aparţine 
angajatorului sau organizaţiei patronale. 

Planul anual de control stabilit la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi pentru 
anul 2019 în domeniul relaţiilor de muncă, include şi angajatori din domeniul privat care 
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au cel puţin 21 de salariaţi şi care nu au încheiate contracte colective de muncă la nivel 
de unitate. 

Inspectorii de muncă din cadrul serviciului control relaţii de muncă, au efectuat în anul 
2019, verificarea modului în care angajatorii cu cel puţin 21 de salariaţi, au respectat 
prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, în special obligaţia de a iniţia negocieri 
colective, în vederea încheierii unui contract colectiv de muncă la nivel de unitate. 

Au fost controlate 271 unităţi, cu cel puţin 21 de salariaţi. Dintre unităţile controlate, 
182 aveau încheiate şi înregistrate la Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi contracte 
colective de muncă, sau erau întocmite la nivel de unitate procese-verbale de iniţiere a 
negocierilor în vederea încheierii contactelor colective de muncă. În celelalte cazuri au 
fost dispuse măsuri obligatorii privind iniţierea negocierilor în vederea încheierii unui 
contract colectiv de muncă la nivel de unitate. 

La data de 31 decembrie 2019 în Judeţul Iaşi erau în vigoare 573 contracte colective de 
muncă încheiate la nivel de unitate, înregistrate la Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Iaşi, comparativ cu 583 la sfârşitul anului 2018. Pe parcursul anului 2019 au fost 
înregistrate 253 contracte colective de muncă încheiate la nivel de unitate. 

 

III. TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ 

3.1. Bugetul instituţiei 

Inspectoratul Teritorial de Munca Iași, instituţie publica, este ordonator terţiar de 
credite în subordinea Inspecţiei Muncii România. 

Activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Iaşi este finanţată integral de la bugetul 
de stat.  
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3.2. Informații legate de procesul de achiziții publice 

În anul 2019 achizițiile publice de produse şi servicii s-au efectuat prin catalogul 
electronic SEAP, prin achiziții directe (durata medie a unui proces de achiziție publică a 
fost de 2 zile). Astfel, pentru asigurarea activității inspectoratului au fost efectuate 
achiziții reprezentând: obiecte de inventar, reparații auto, BCF-uri carburanți auto, 
rechizite și furnituri de birou, materiale pentru curățenie, servicii de asigurare 
autoturisme, servicii de monitorizare sisteme de alarmă, servicii de instruire a 
personalului pentru situații de urgență etc. 

În anul 2019 nu au fost achiziționate mijloace fixe.  

În urma derulării proceselor de achiziții publice nu au fost fost formulate contestații la 
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și nu au fost proceduri anulate. 

3.3. Informaţii despre litigii în care este implicată instituţia  

În anul 2019 au fost înregistrate pe rolul instanțelor de judecată un număr de 51 de 
dosare astfel: 

- 44 dosare având ca obiect plângeri contravenţionale - procese verbale de constatare și 
sancționare a contravențiilor încheiate de inspectorii de muncă;  

- 4 dosare reprezentând plângeri împotriva măsurilor dispuse în procesele verbale de 
control; 

- 2 dosare reprezentând plângeri împotriva măsurilor dispuse în procesele verbale de 
cercetare accidente de muncă; 

- 1 dosare reprezentând plângeri alte cauze (obligația de a face).  

3.4. Organigrama instituţiei 

Organigrama inspectoratelor teritoriale de muncă a fost aprobată conform Ordinului 
Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 1671/04.09.2017. 
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La 31 decembrie 2019 I.T.M. Iași avea prevăzut un număr de 61 posturi, din care 6 
vacante.  

3.5. Informații despre managementul resurselor umane 

Inspectoratul este condus de un inspector şef care în exercitarea atribuțiilor de 
conducere are în subordine doi inspectori şefi adjuncţi.  

În subordinea directă a inspectorului şef funcţionează compartimentele: comunicare şi 
relaţii cu publicul; legislaţie, contencios administrativ; audit intern şi serviciul 
economic, resurse umane, administrativ, informatică. 

Inspectorii şefi adjuncţi au în subordine directă serviciile/compartimentele privind 
relaţiile de muncă respectiv securitatea şi sănătatea în muncă. 

În subordinea inspectorului şef adjunct care coordonează activitatea privind relaţiile de 
muncă funcţionează serviciul control relaţii de muncă, compartimentul contracte 
colective de muncă şi monitorizare relaţii de muncă, compartimentul control muncă 
nedeclarată. 

În subordinea inspectorului şef adjunct care coordonează activitatea privind securitatea 
şi sănătatea în muncă funcţionează serviciul control securitate şi sănătate în muncă și 
compartimentul supravegherea pieţii şi îndrumare angajatori şi angajaţi în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă. 

Informații privind managementul resurselor umane în anul 2019: 
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Numărul de persoane cu funcții de conducere 

La 
data 
de 

01.01 

Plecați în cursul anului 2019 

Veniți 
în 

cursul 
anului 

La 
data 
de 

31.12 

obs 
transfer mutare detașare demisie 

Suspen 
dare 

Pensio 
nare 

încetare 
relații 

de 
muncă 

la 
cerere 

altele 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 - 

 

Numărul de persoane cu funcții de execuție 

La 
data 
de 

01.01 

Plecați în cursul anului 2019 

Veniți 
în 

cursul 
anului 

La 
data 
de 

31.12 

obs 
transfer mutare detașare demisie 

Suspen 
dare 

Pensio 
nare 

încetare 
relații 

de 
muncă 

la 
cerere 

altele 

50 0 0 0 1 0 1 0 1 0 50 - 

 

 

IV.RELAŢIA CU COMUNITATEA 

4.1 Raport de activitate Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare 

I.T.M. Iași a întocmit și publicat pe pagina de internet www.itmiasi.ro Raportul de 
evaluare internă finalizat în urma aplicării procedurilor de acces la informaţii de interes 
public în anul 2019, conform Anexei nr.10 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, cuprinzând principalele informații privind liberul acces la 
informațiile de interes public.  

4.2 Raport de activitate Legea nr. 52/2003, republicată 

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/01.2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, precizăm că deşi la art. 4 din această lege suntem menţionaţi ca 
făcând parte din cadrul autorităţilor administraţiei publice obligate să respecte 
dispoziţiile prezentei legi, nu avem competenţe de emitere a unor proiecte de acte 
normative. Astfel, informațiile prevăzute în raportul privind transparenţa decizională 
pentru anul 2019 sunt:   

 Numărul de posturi – 31.12.2019 Venitul mediu 
brut, inclusiv 

diferitele 
sporuri 

De conducere De execuţie 

Alocate Ocupate Vacante Alocate Ocupate Vacante 

7 5 2 54 50 4 7.867 
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Numărul total al recomandărilor primite – 0   
Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative şi în conţinutul 
deciziilor luate – 0   
Numărul participanţilor la şedinţele publice – 0   
Numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative – 0 
Situaţia cazurilor în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie pentru 
nerespectarea prevederilor prezentei legi – 0   
Evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale 
acestora – foarte bună   
Numărul şedinţelor care nu au fost publicate şi motivarea restricţionării accesului – 0 

4.3.  Informații despre atragerea de resurse din comunitate 

În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Inspectoratul colaborează cu alte autorităţi ale 
administraţiei publice centrale şi locale, cu alte inspecţii de specialitate ale statului, cu 
organizaţii neguvernamentale, cu partenerii sociali şi cu mass-media. 

În cadrul Inspectoratului este constituit Consiliul Consultativ Tripartit, cu rol de dialog 
social, format din reprezentanţi ai compartimentelor cu atribuţii de control din cadrul 
Inspectoratului, desemnaţi prin decizia inspectorului şef, şi din reprezentanţi ai 
confederaţiilor sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional, astfel cum au fost 
desemnaţi de către acestea. 

 
 
Întocmit, 

Secară Alina Elena 

Consilier CCRP 

 

 


