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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 2020, 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 
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. 
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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:       itmiasi@itmiasi.ro 

Adresă site:  www.itmiasi.ro 

1.3. Misiunea instituţiei şi responsabilităţi 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași funcţionează în subordinea Inspecţiei Muncii. 
Inspecţia Muncii este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, aflat în 
subordinea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, prin care se exercită atribuţiile de 
autoritate de stat în domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi al 
supravegherii pieţei. 

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 HG nr. 
1377/2009, ulterior de HG 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. 

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. 
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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 
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; 
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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. 

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 



 

 

Sos. Moara de Foc, nr. 31, Iaşi, Iaşi 
Tel.: +4 0232 25 71 00; fax: +4 0232 21 55 83 
itmiasi@itmiasi.ro 
www.itmiasi.ro       Pagina 5 din 20 

INSPECŢIA MUNCII  

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ IAŞI 

între cetăţeni şi funcţionarii publici, pe de o parte, şi între cetăţeni şi autorităţile 
administraţiei publice, pe de altă parte. 

II. POLITICI PUBLICE 

Anual, Inspecția Muncii întocmește un program cadru de acțiuni, care cuprinde 
principalele campanii și acțiuni ce vor fi realizate la nivel național de către 
inspectoratele teritoriale de muncă, conform metodologiilor specifice elaborate la 
nivelul instituției și potrivit obligațiilor ce revin instituției din statutul de membră a unor 
organisme internaționale executive (Senior Labour Inspectors Committee – Comitetul 
Înalților Responsabili cu Inspecția Muncii din cadrul Comisiei Europene, European Agency 
for Safety and Health at Work - Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în 
Muncă). De asemenea, la elaborarea Programului cadru de acțiuni al Inspecției Muncii, 
se au în vedere aspectele prioritare ale pieței muncii și rezultatele controalelor 
efectuate în anul precedent. 

Astfel, Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2020, reprezintă un 
document de referință, elaborat cu respectarea reglementărilor specifice din domeniile 
de competență ale instituției, ce ține cont de cerințele și orientările europene în 
domeniu.  

Activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi în anul 2020 se prezintă astfel: 

1. Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în 
Muncă - Afecțiunile Musculo-Scheletale (AMS), sub egida Agenţiei Europene pentru 
Securitate şi Sănătate în Muncă (EU-OSHA). 

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, respectiv Afecțiuni Musculo-Scheletale (AMS). 

Activitatea a fost organizată la nivel regional de către Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Maramureș, s-a desfășurat în regim online, iar din carul Inspectoratul Teritorial de 
Muncă  Iași au participat un număr de 18 inspectori de muncă. 

2. 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. 

În anul 2020 s-au desfășurat două Campanii naționale în domeniul construcțiilor.  Prima 
în semestrul I 2020, în perioada 18 - 23 mai, la care au participat un număr de 10 
inspectori de muncă din cadrul Serviciului CSSM și s-au  efectuat vizite de control la un 
număr de 34 agenți economici unde lucrau 749 angajați. 

În urma acestor controale au fost constatate un număr de 90 de deficienţe pentru care 
au fost stabilite măsuri şi termene pentru remediere şi au fost aplicate un număr de 90 
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sancţiuni contravenționale, dintre care 83 de avertismente scrise și verbale, precum și 7 
amenzi în valoare de 25000 lei. 

A doua campanile s-a desfășurat în perioada 20 -22.07.2020, la care au participat 11 
inspectori de muncă din cadrul Serviciului CSSM și s-au efectuat vizite de control la un 
număr de 29 agenți economici unde lucrau 731 angajați. 

În urma acestor controale au fost constatate un număr de 94 de deficienţe pentru care 
au fost stabilite măsuri şi termene pentru remediere şi au fost aplicate un număr de 94 
sancţiuni contravenționale, dintre care 90 de avertismente scrise și verbale, precum și 4 
amenzi în valoare de 18500 lei. 

De asemenea, în perioada septembrie – noiembrie a  anului 2020 în cadrul acțiunilor  de 
control s-au mai efectuat vizite de inspecție la un număr de 77 agenți economici unde 
lucrau 4049 angajați. 

În urma acestor controale au fost constatate un număr de 252 de deficienţe pentru care 
au fost stabilite măsuri şi termene pentru remediere şi au fost aplicate un număr de 252 
sancţiuni contravenționale, dintre care 43 de avertismente scrise și verbale, precum și 
20 amenzi în valoare de 79500 lei. 

Principalele deficienţele constatate în timpul acestor acțiuni de control au fost 
următoarele: 

- Nepurtarea de către lucrători a echipamentului individual de protecție din dotare 
(cască de protecţie, încălţăminte de protecţie, îmbrăcăminte de protecţie, centuri de 
siguranță etc.). 

- Cablurile electrice folosite pentru alimentarea cu energie electrică a echipamentelor 
de muncă electrice sunt amplasate pe căile de circulație. 

- În contractul de prestări servicii încheiat cu antreprenorul, nu sunt stabilite măsuri 
concrete pentru a-şi coordona  acţiunile în vederea protecţiei lucrătorilor şi prevenirii 
riscurilor profesionale, luând în considerare natura activităţilor desfăşurate, pe teritoriul 
șantierului. 

- Unele planuri proprii de securitate şi sănătate nu sunt avizate de către coordonatorul 
în materie de securitate și sănătate în muncă pe durata executării lucrării. 

- Nu erau efectuate în şantier semnalizările de securitate şi sănătate în muncă, conform 
prevederilor H.G. 971/2006. 

- Căile de circulație din incinta şantierului nu sunt amenajate şi nu sunt semnalizate 
clar. 

- Unele schele  metalice montate pe faţade nu aveau montate toate elementele de 
siguranță (parapeţi de capăt, parapeţi intermediari, nu aveau montate toate scările de 
acces la nivelurile superioare ale schelelor și nici scândurile de rebord.  

- La unele schele nu sunt întocmite planuri de montare, utilizare și demontare. 
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- În zonele unde există riscul de cădere a lucrătorilor de la înălțime nu sunt instalate 
dispozitive de protecție împotriva căderilor (zona exterioară a balcoanelor, golurile din 
zidul exterior etc.) . 

- Zonele periculoase (zona căminelor aferente canalizării, etc.) din cadrul șantierului 
unde există riscul de cădere în gol al lucrătorilor, nu sunt prevăzute cu dispozitive care 
să evite pătrunderea lucrătorilor în aceste zone.   

- Utilizarea unor echipamente de muncă neconforme care pot pune viaţa lucrătorilor în 
pericol ca:           

- Schele fără balustrade de protecţie, fără a avea montate toate elementele de 
siguranţă;          

- Betoniere neasigurate la instalaţiile de împământare,          

- Polizoare unghiulare fără apărători de protecţie, etc. 

- Lipsa îngrădirii, delimitării şi semnalizării locurilor de muncă unde există pericol de 
cădere în gol şi de la înălţime; 

- Lipsa balustradelor provizorii şi a închiderilor perimetrale de protecţie la  locurile de 
muncă aflate la înălţime; 

- Nerespectarea unei distanţe suficiente faţă de excavaţii a grămezilor de pământ 
rezultat din săpătură, și a materialelor depozitate. 

Având în vedere contextul epidemiologic cauzat de pandemia cu coronavirusul SARS-
COV-2 (COVID-19), Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi şi-a concentrat activităţile și pe  
măsurile speciale impuse de această situaţie, cu scopul de a conștientiza lucrătorii şi 
angajatorii din județul Iași în vederea contracarării efectelor pandemiei. 

3. Campanie naţională de supravegherea pieţei produselor industriale din domeniul 
de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2020, 
coordonat de către Comisia Europeană. 

În anul 2020 s-au efectuat un număr total de 49 controale , fiind verificate 561 de 
produse: 

• 5 controale/82 produse - echipamente electrice de joasă tensiune; 

• 22 controale/203 produse - mașini; 

• 4 controale/24 produse-articole pirotehnice; 

• 18 controale/225 produse - echipamente individuale de protecție. 

Controalele au fost efectuate la agenţi economici din domeniul comerţului cu ridicata şi 
amănuntul care sunt: 

• distribuitori de echipamente electrice de joasă tensiune, 

•  distribuitori de articole pirotehnice, 

•  distribuitori de mașini industriale, 
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•  distribuitori de echipamente individuale de protecție, 

• importatori , distribuitori de echipamente individuale de protecție, 

• producători , distribuitori de echipamente individuale de protecție. 

Controalele s-au desfăşurat în baza tematicilor de control transmise de către Inspecţia 
Muncii pentru campania nr. 5 din Programul cadru al Inspecției Muncii pe anul 2020.  

În urma controalelor efectuate au fost remediate operativ deficiențele constatate. 

Nu au fost aplicate sancțiuni contravenționale  - amenzi.  

Inspecția Muncii din România prin adresa nr. 28/SSPPP/15.01.2020, a comunicat 
informarea  ICSMS PI Number 190600142635 / GEN190624124401 – aparat de cromat, de 
la o autoritate regională de supraveghere a pieței din Germania cu privire la un aparat 
de cromat identificat la un utilizator din Germania achiziționat de pe pagina de internet 
www.ebay.de. Acest produs, potrivit informațiilor puse la dispoziție, este comercializat 
de un operator economic din România. Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași a demarat 
un control la acest operator și s-au constatat următoarele: 

• s-au verificat paginile de internet www.ebay.de respectiv https://wassertranferdruck-
shop.de  constatând că nu este nici o precizare privind spațiul de comercializare. 

• în baza discuțiilor purtate cu reprezentantul legal din Germania, în data de 29.01.2020 
a prezentat o declarație pe proprie răspundere prin care specifică aspectul că aparatele 
de cromat  nu sunt destinate  comercializării  în țările din spațiul Uniunii Europene. 

• s-a constatat că pe pagina de internet https://wassertransferdruck-shop.de a fost 
introdusă mențiunea:  NU SE COMERCIALIZEAZĂ ÎN ȚĂRILE MEMBRE ALE UE  

Pentru neconformitatea constată la data controlului, s-a aplicat un avertisment conform  
prevederilor art.5(2) și a art.7 din OG 2/2001 și cu interzicerea introducerii pe piaţă a 
produselor nemarcate ori marcate incorect pentru spațiul Uniunii Europene. 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași, în decursul lunii aprilie 2020 a primit electronic 
(email) de la Biroul Vamal de Frontieră Iași două solicitări pentru examinarea unor 
documente care însoțeau două produse: 

a. mască de protecție respiratorie KN95 

b. mască față AJ-XY-SLSX-002. 

Răspunsurile au fost  întocmite în urma verificărilor documentelor atașate la adrese în 
perioada stării de urgență.  

4. 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. 
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În 2020 au fost transmise angajatorilor selectați din aceste domenii o scrisoare prin care 
i-am informat referitor la modul de desfășurare a acțiunii. Totodată am transmis și un 
material de informare cu privire la cerințele, în domeniul securității și sănătății în 
muncă, care trebuie respectate. 

În perioada 02.06-31.08.2020, am efectuat un număr total de 10 controale la agenţi 
economici care efectuează activităţi de recepţionare, condiţionare, păstrare şi 
valorificare a  produselor agricole și fabricare a nutreţurilor combinate. 

În urma controalelor au fost constatate un număr de 33 de deficienţe pentru care au 
fost stabilite măsuri şi termene pentru remediere şi au fost aplicate un număr de 33 
sancţiuni contravenționale. 

Deficienţele constatate au fost următoarele: 

• Utilizatorul nu deține certificatul de examinare "in situ". 

• Angajatorul nu a elaborat sau actualizat documentul privind protecția împotriva 
exploziilor. 

• În evaluarea riscurilor de care dispune angajatorul sunt omise unele riscuri specifice 
generate de atmosfera potențial explozivă. 

• Nu este efectuat examenul medical periodic lucrătorilor la frecvența precizată în H.G. 
355/2007. 

• Nu este utilizat un sistem de permise de lucru pentru activitățile ce pot interacționa 
cu atmosferele potențial explozive (permise de lucru cu foc). 

• Nu sunt asigurate toate semnalizările de securitate și sănătate în muncă. 

• Nu este actualizat documentul de evaluare a riscurilor. 

• Nu este revizuit planul de prevenire și protecție. 

• Capacele de la celulele de depozitare a produselor agricole nu sunt asigurate cu 
dispozitive de blocare a accesului. 

5. Organizarea și desfășurarea activităților derulate în cadrul Campaniei Europene 
de informare cu privire la beneficiile muncii declarate – denumirea campaniei 
„Câștigă, Declară, Beneficiază”. 

Posterele realizate de Comisia Europeană, prin Platforma pentru combaterea muncii 
nedeclarate, au fost utilizate în comunicările pe care Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Iaşi le-a realizat pentru diminuarea muncii nedeclarate, pe parcursul anului 2020. 

Acţiunile de informare s-au desfăşurat pe mai multe planuri, având la bază mesajele şi 
afişele puse la dispoziţie de Comisia Europeană. 

La sediul instituţiei, în zona de acces pentru public, au fost plasate afişele campaniei. 

De asemenea, au fost distribuite afişe în scopul plasării în spaţiile proprii, către 
instituţiile care intră în contact cu persoanele fizice apte de muncă şi angajatorii din 
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Judeţul Iaşi: Instituţia Prefectului - Judeţul Iași, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Iaşi, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Iaşi, Casa 
Judeţeană de Pensii Iaşi, Camera de Comerţ şi Industrie Iași şi Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură Iași. 

Mesajul campaniei şi materialele informative au fost postate pe pagina de internet a 
instituţiei şi pe contul LinkedIn. 

În cadrul comunicatului de presă din data de 9 octombrie 2020, Inspectoratul Teritorial 
de Muncă Iaşi a informat organizaţiile media locale cu privire la Campania #EU4FairWork 
pentru conştientizarea lucrătorilor şi angajatorilor cu privire la beneficiile muncii 
declarate şi a indicat sursa materialelor informative. 

În completarea acţiunilor directe, Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi a formulat un 
mesaj de susţinere pe platformele de socializare LinkedIn şi Facebook pentru Campania 
#Students4FairWork, iniţiată de studenţi ai Facultăţii de Economie şi Administrare 
Afacerilor din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. 

6. Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată în 
domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia: construcţii, fabricarea 
produselor de brutărie şi a produselor făinoase, depozitarea şi comercializarea 
produselor cerealiere şi a produselor de panificaţie, industria lemnului, comerţ cu 
ridicata şi cu amănuntul, pază, unităţi care desfăşoară activităţi în staţiuni montane 
şi de pe litoral, unităţi care desfăşoară activitate pe timpul nopţii (restaurante, 
baruri, cluburi, discoteci, jocuri de noroc, unităţi de comerţ cu program non-stop, 
unităţi distribuţie carburant), colectarea şi reciclarea deşeurilor nepericuloase, 
întreţinerea şi repararea autovehiculelor, alte prestări de servicii etc. 

În anul 2020 Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi a realizat 1.665 controale în domeniul 
relaţiilor de muncă, în vederea identificării şi combaterii muncii nedeclarate. În cadrul 
acestor acţiuni de control au fost verificate 2.561 persoane, pe baza completării fişelor 
de identificare.  

Urmare acţiunilor de control, inspectorii de muncă din cadrul serviciului control relaţii 
de muncă şi compartimentului control muncă nedeclarată au depistat 139 persoane, 
care desfășurau muncă nedeclarată, după cum urmează: 

- 114 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); 

- 3 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); 
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- 18 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); 

- 4 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 2019, se remarcă o creştere cu 54% 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 2020 au fost aplicate un număr de 67 de sancţiuni contravenţionale, 
valoarea totala a amenzilor aplicate fiind în sumă de 2.460.000 lei. 

La data de 1 ianuarie 2020 în aplicaţia informatică de gestiune a datelor din registrul 
general de evidenţă a salariaţilor (RGES) transmise de angajatorii din Judeţul Iaşi, 
figurau 22.239 angajatori şi 191.904 salariaţi. La data de 31 decembrie 2020 figurează 
23.622 angajatori activi (creştere de 6,2%) şi 196.322 salariaţi cu cel puţin un contract 
individual de muncă activ (creştere de 2,3%). 

7. Acţiune de informare și conştientizare a cetățenilor români aflați în căutarea unui 
loc de muncă în străinătate, cu privire la riscurile la care se pot expune prin 
necunoașterea prevederilor legale și de cunoaștere a instrumentelor de lucru ale 
Inspecției Muncii în domeniu.  

În semestrul I 2020 Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi a desfăşurat 4 acțiuni de  
informare efectuate în Aeroportul Iaşi, în vederea verificării condițiilor de plecare la 
muncă în străinătate a cetățenilor români aflați în această situație. 

În toate acţiunile desfăşurate, potenţialii lucrători au fost informaţi cu privire la 
riscurile pe care trebuie să le evite şi la suportul pe care îl pot acorda reprezentanţele 
României în statele către care se îndreaptă. În Aeroportul Iaşi au fost plasate şi 
distribuite materiale informative (afişe, imprimate şi pliante). 

Informaţiile au fost distribuite şi pe contul LinkedIn al Inspectoratului Teritorial de 
Muncă Iaşi. 

Ca urmare a adresei Inspecţiei Muncii, în data de 22.04.2020, Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Iaşi a solicitat Instituţiei Prefectului - Judeţul Iaşi, distribuirea informaţiilor 
privind angajarea în străinătate către unităţile administrativ teritoriale din judeţ, în 
vederea afişării. Aceste informaţii au fost afişate şi la sediul instituţiei noastre. 

8. Acțiuni de organizare a Consiliului Consultativ Tripartit în scopul promovării 
bunelor practici din domeniul dialogului social tripartit. 

Consiliul Consultativ Tripartit constituit la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă 
Iaşi, s-a întrunit în data de 06.03.2020. La această ședința a fost prezentat Raportul de 
activitate al Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi pe anul 2019 și au participat alături 
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de reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Iași, reprezentanții sindicatelor, 
reprezentanții patronatelor si reprezentanți ai Instituției Perfectului - Judeţul Iași, 
Agenției Județene pentru Prestații Sociale Iaşi, Agenția Județeană de Ocuparea a Forței 
de Muncă Iaşi, Casa Județeană de Pensii Iași, Serviciul pentru Imigrări Iași şi 
Inspectoratul de Poliție Județean Iași.  

În data de 16.12.2020, a avut loc o întâlnire în regim online utilizând platforma Zoom, în 
cadrul căreia au fost prezentate informări privind activitatea desfășurată în cadrul 
Inspectoratului Teritorial de Muncă Iași în perioada ianuarie 2020-noiembrie 2020, 
noutăți legislative și alte probleme diverse. 

9. Campanie privind verificarea modului de respectare de către angajatori a 
prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter 
ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare, şi a 
normelor de aplicare a acesteia. 

În cadrul Campaniei naţionale privind respectarea de către beneficiari a prevederilor 
Legii nr. 52/2011, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate 
de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare, au fost verificaţi un număr de 46 
beneficiari, care aveau la muncă 121 de zilieri. În cadrul acestei campanii au fost 
constatate 7 neconformităţi în domeniul muncii zilierilor, aplicându-se o sancţiune 
contravenţională în valoare de 6.000 lei. 

Cele mai frecvente neconformităţi constatate în domeniul muncii zilierilor s-au referit la 
înfiinţarea, completarea şi transmiterea datelor în registrul de evidenţă a zilierilor, în 
format letric sau electronic, precum şi respectarea limitelor duratei zilnice a activităţii 
prestate de zilieri. 

10. Acțiuni de monitorizare a modului în care se derulează activitatea de 
înregistrare a contractelor colective de muncă/acte adiționale la contractele 
colective de muncă încheiate la nivel de unitate. 

În anul 2020, în conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2011 privind dialogul social, au 
fost înregistrate la Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi un număr de 209 contracte 
colective de muncă și un număr de 30 acte adiționale de prelungire /modificare la 
contractele colective de muncă încheiate la nivel de unitate. 

Având în vedere prevederile art. 35 din Decretul nr. 195/2020 și art. 20 din Legea nr. 
55/2020, prin care valabilitatea contractelor colective de muncă și a acordurilor 
colective de muncă se prelungeşte pe durata stării de urgență/alertă, la 31 decembrie 
2020 existau 628 contracte colective de muncă în vigoare, încheiate la nivel de 
unitate de către angajatorii din judeţul Iaşi. 

III. TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ 

3.1. Bugetul instituţiei 

Inspectoratul Teritorial de Munca Iasi, instituţie publica, este ordonator terţiar de 
credite in subordinea Inspecţiei Muncii România. 
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Activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Iaşi este finanţată integral de la bugetul 
de stat. Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași, în exercițiul financiar 2020, a efectuat 
plăți nete de casă din sursă bugetară în sumă totală de 7.541.208,52 lei, în limita 
prevederilor bugetare definitive de 7.669.090,00 lei, potrivit destinațiilor stabilite, 
astfel: 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Credite 
bugetare 
anuale 

aprobate 

Plati 
efectuate 

Cheltuieli 
efective 

TOTAL CHELTUIELI   7.669.090,00 7.483.150,52 
 

 CHELTUIELI CURENTE 1 7.669.090,00 7.541.208,52 
 

 TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 7.181.090,00 7.064.759,00 
 

 Cheltuieli salariale in bani   10.01 6.757.000,00 6.652.024,00 
 

Salarii de baza 10.01.01 4.352.000,00 4.283.964,00 
 

Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 590.000,00 582.925,00 
 

Alte sporuri 10.01.06 455.000,00 444.664,00 
 

Indemnizatii platite unor persoane din afara 
unitatii 10.01.12 0,00 0,00 

 

Indemnizatii de delegare  10.01.13 2.200,00 2.120,00 
 

Indemnizatii de hrana 10.01.17 213.000,00 198.261,00 
 

Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 1.144.800,00 1.140.090,00 
 

 Cheltuieli salariale in natura 10.02 79.750,00 79.750,00 
 

Vouchere de vacanta 10.02.06 79.750,00 79.750,00 
 

 Contributii 10.03 344.340,00 332.985,00 
 

Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 145.140,00 145.132,00 
 

Contributii de asigurări de somaj  10.03.02 4.600,00 4.592,00 
 

Contributii de asigurari sociale de sanatate  10.03.03 47.800,00 47.765,00 
 

Contributii de asigurari pentru accidente de 
munca si boli profesionale 10.03.04 1.380,00 1.378,00 

 

Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 7.920,00 7.920,00 
 

Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07 137.500,00 126.198,00 
 

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 20 429.000,00 417.706,52 
 

Bunuri si servicii   20.01 343.000,00 340.144,10 
 

Furnituri de birou 20.01.01 31.000,00 31.000,00 
 

Materiale pentru curatenie 20.01.02 7.000,00 7.000,00 
 

Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 85.000,00 84.489,17 
 

Apa, canal si salubritate 20.01.04 11.000,00 11.000,00 
 

Carburanti si lubrifianti 20.01.05 33.000,00 32.650,00 
 

Piese de schimb 20.01.06 0,00 0,00 
 

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet  20.01.08 53.000,00 51.004,93 
 

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 
functionare 20.01.30 123.000,00 123.000,00 

 

 Bunuri de natura obiectelor de inventar   20.05 22.000,00 21.951,31 
 

Alte obiecte de inventar 20.05.30 22.000,00 21.951,31 
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 Deplasari, detasari, transferari   20.06 4.000,00 2.448,36 
 

Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 4.000,00 2.448,36 
 

Deplasari în străinătate 20.06.02 0,00 0,00 
 

Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 1.000,00 0,00 
 

Pregatire profesionala 20.13 0,00 0,00 
 

Protectia muncii 20.14 40.000,00 40.000,00 
 

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare 20.25 8.000,00 4.271,10 
 

 Alte cheltuieli   20.30 11.000,00 8.891,65 
 

Prime de asigurare non-viata 20.30.03 11.000,00 8.891,65 
 

 TITLUL  X ALTE CHELTUIELI 59 59.000,00 58.743,00 
 

Sume aferente persoanelor cu handicap 
neincadrate 59.40 59.000,00 58.743,00 

 

 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 0,00 
 

 TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE 71 0,00 0,00 
 

 Active fixe 71.01 0,00 0,00 
 

Constructii 71.01.01 0,00 0,00 
 

Maşini, echipamente si mijloace de transport  71.01.02 0,00 0,00 
 

Mobilier, aparatura birotica si alte active 
corporale 71.01.03 0,00 0,00 

 

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII 
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT  85   -58.058,00 

 

Plati efectuate in anii precedenti si 
recuperate in anul curent 85.01   -58.058,00 

 

 

După cum rezultă din datele prezentate mai sus pe titluri de cheltuieli, rezultă o 
execuție aproape integrală a cheltuielilor fără a se înregistra nerealizări semnificative.                      

Cheltuielile bugetare au fost dimensionate și structurate având în vedere asigurarea 
funcționalității instituției.  

IInnddiiccaattoorrii  aaii  cchheellttuuiieelliilloorr: GGrraadduull  ddee  rreeaalliizzaarree  aa  cchheellttuuiieelliilloorr (GrC) exprimă capacitatea 
de realizare a proiectelor propuse la începutul anului 2020, prin plățile efectuate.   

GGrrCC  ==        PPllaattii                        **110000    ==          7.541.209  **110000      ==  9988,,3333%%..  

            PPrreevveeddeerrii                                        7.669.090  

Concretizarea modului de gestionare a bugetului s-a finalizat prin întocmirea la finele 
anului bugetar a contului de execuție bugetară. Acesta reflectă finalitatea operațiunilor 
de executare a cheltuielilor bugetare si a condus la determinarea modului în care 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași a respectat încadrarea în cheltuielile prevăzute în 
bugetul aprobat de Inspecția Muncii. 

Execuția de casă a bugetului de venituri și cheltuieli s-a derulat prin Unitatea de 
Trezorerie a Municipiului Iași care a asigurat reflectarea încasării veniturilor bugetare si 
efectuarea plăților dispuse de persoanele autorizate în limita creditelor bugetare și 
destinației aprobate.  
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3.2. Informații legate de procesul de achiziții publice 

În anul 2020 achizițiile publice de produse şi servicii s-au efectuat prin catalogul 
electronic SEAP. Astfel pentru asigurarea activității inspectoratului au fost efectuate 
achiziții reprezentând: rechizite și furnituri de birou, materiale pentru curățenie, BCF-
uri carburanți auto, reparații auto, prestări servicii (reparații auto, igienizare spații, 
imprimare), cheltuieli generate de contextul evoluției situației epidemiologice 
determinată de răspândirea coronavirusului SARV-CoV-2 (34.944 lei) etc. 

Totodată pentru asigurarea întreținerii și protejării patrimoniului aflat în administrare 
au fost încheiate contracte pentru: servicii de asigurare casco autoturisme și servicii de 
monitorizare sisteme de alarmă.  

Achizițiile s-au realizat prin sistemul electronic, prin accesarea catalogului electronic 
din Sistemul informatic colaborativ pentru mediu performant de desfășurare al 
achizițiilor publice (S.I.C.A.P.), înregistrându-se în anul 2020 un număr de 96 de achiziții 
directe, din care 73 achiziții de produse și 23 achiziții reprezentând prestări servicii. Nu 
au fost efectuate achiziții de lucrări. 

În anul 2020 s-au încheiat prin achiziție directă următoarele contracte: 

Denumire furnizor Obiectul contractului Valoare fără 
TVA 
lei 

GIP EST Servicii pază 29.160 
ARCADIA Control medical anual periodic 4.664 
SINTEC Suport tehnic aplicații informatice economice 4.860 
TEHNO INSTAL Servicii întreținere și reparații instalații de ridicat 1.600 
ASCIS Servicii curățenie 29.160 
KONICA MINOLTA Servicii de printare 15.574 
ORANGE Servicii telefonie 17.824 

 

În urma derulării proceselor de achiziții publice în anul 2020 nu au fost fost formulate 
contestații la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și nu au fost proceduri de 
achiziții publice anulate. 

3.3. Informaţii despre litigii în care este implicată instituţia  

În anul 2020 au fost iniţiate şi aflate pe rolul instanţelor de judecată un număr de 195 
dosare având ca obiect plângeri contravenţionale şi 33 dosare în materia contenciosului 
administrativ.  

Situația privind activitatea CLCA în anul 2020 în cadrul instanțelor judecătorești se 
prezintă astfel: 

 

 



 

 

Sos. Moara de Foc, nr. 31, Iaşi, Iaşi 
Tel.: +4 0232 25 71 00; fax: +4 0232 21 55 83 
itmiasi@itmiasi.ro 
www.itmiasi.ro       Pagina 16 din 20 

INSPECŢIA MUNCII  

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ IAŞI 

Domeniul 

 

Contestatii 
procese 

verbale de 
constatare si 
sanctionare a 

contraventiilor  

 

Stadiu procesual 
FOND 

Stadiu 
procesual APEL Soluționate astfel 

Pe 
rol 

În termen 
de 

declarare 
a 

apelului 

Pe 
rol 

Hotărâri 
definitive 

Admite 
contes-
tația 

Respinge 
contestați

a 

Reduce 
cuantumul 

amenzii 

Transformă 
amenda în 

avertisment 

RM 188 46 44 11 87 14 32 2 39 

SSM 7 4 2 1 0 0 0 0 0 

TOTAL 195 50 46 12 87 14 32 2 39 

 

Contencios 
administrativ 

- obiectul 
dosarului 

TOTAL 
Stadiu 

procesual 
FOND 

Stadiu 
procesual 
RECURS 

Stadiu 
procesual 

APEL 
OBS 

Anulare act 
administrativ 

19 6 13 - Pe rol 

Contestație la 
executare 

9 8 - 1 Pe rol 

Obligația de a 
face-emitere 

decizii 
5 1 4 - Pe rol 

TOTAL 33 15 17 1  

 

În cazul contestațiilor la procesele verbale de contestare și sancționare a 
contravențiilor, ca urmare a soluționării apelului, hotărârile definitive pronunțate de 
instanțele judecătorești au avut ca motivare, în cazul admiterii contestațiilor, lipsa 
probelor suficiente care au stat la baza aplicării sancțiunii, iar în celelalte cazuri 
(reducerea cuantumului amenzii și transformarea amenzii în avertisment) instanțele au 
procedat la reindividualizarea sancțiunilor în funcție de circumstanțele personale ale 
conduitei contravenientului (lipsa antecedentelor și gradul de pericol social redus al 
faptei săvârșite). 

În materia contenciosului administrativ, toate dosarele se referă la litigii cu salariații 
privind acordarea unor drepturi salariale, litigii aflate în diverse stadii procesuale. 

Compartimentul Legislaţie, contencios administrativ în colaborare cu Compartimentul de 
Comunicare şi Relaţii cu Publicul, a oferit în scris consultanţă de specialitate unui număr 
de 583 de solicitanţi. 
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3.4. Organigrama instituţiei 

Organigrama inspectoratelor teritoriale de muncă a fost aprobată conform Ordinului 
Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 1671/04.09.2017. 

La 31 decembrie 2020 Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași avea prevăzut un număr de 
61 posturi, din care 4 vacante.  

 
 

3.5. Informații despre managementul resurselor umane 

Inspectoratul este condus de un inspector şef ajutat de 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 și 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. 



 

 

Sos. Moara de Foc, nr. 31, Iaşi, Iaşi 
Tel.: +4 0232 25 71 00; fax: +4 0232 21 55 83 
itmiasi@itmiasi.ro 
www.itmiasi.ro       Pagina 18 din 20 

INSPECŢIA MUNCII  

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ IAŞI 

Informații privind managementul resurselor umane în anul 2020: 
   Numărul de posturi – 31.12.2020 venitul mediu, 

inclusiv 
diferitele 
sporuri 

De conducere De execuţie 

Alocate Ocupate Vacante Alocate Ocupate Vacante 

7 6 1 54 51 3 4.820 

 

Numărul de persoane cu funcții de conducere 

La 
data 
de 

01.01 

Plecați în cursul anului 

Veniți 
în 

cursul 
anului 

La 
data 
de 

31.12 

obs 
transfer mutare detașare demisie suspendare pensionare 

încetare 
relații 

de 
muncă 

la 
cerere 

altele 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6  

 

Numărul de persoane cu funcții de execuție 

La 
data 
de 

01.01 

Plecați în cursul anului 

Veniți 
în 

cursul 
anului 

La 
data 
de 

31.12 

obs 
transfer mutare detașare demisie suspendare pensionare 

încetare 
relații 

de 
muncă 

la 
cerere 

altele 

50 1 0 0 0 1 0 0 0 3 51  

 

IV.RELAŢIA CU COMUNITATEA 

Inspectoratul Teritorial de Muncă 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 2020, 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.  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/21.01.2003 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 2020 sunt:   

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   
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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 – 0   
Numărul şedinţelor care nu au fost publicate şi motivarea restricţionării accesului – 0 

În cursul anului 2020 au fost acordate 15 audiențe atât de către inspectorul-șef, cât și 
de către inspectorul-șef adjunct în domeniul securității și sănătății în muncă și seful de 
serviciu în domeniul relațiilor de muncă. 

În scopul realizării obiectivelor stabilite, I.T.M. Iași a elaborat si publicat din oficiu 
informaţiile de interes public în conformitate cu dispoziţiile art. 5 din Legea 544/2001. 

Prin compartimentul comunicare și relații cu publicul s-au recepţionat şi răspuns la circa 
20 apeluri telefonice zilnic în diverse probleme ale cetățenilor legate în general de 
relațiile de muncă. 

S-au primit şi soluţionat, ori după caz, s-au redirecţionat sau clasat în conformitate cu 
dispoziţiile legale petiţii în sensul O.G. nr. 27/2002. Redăm mai jos sintetic situaţia 
privind activitatea de soluţionare a petiţiilor: 

RAPORT DE EVALUARE 
A ACTIVITĂȚII DE SOLUȚIONARE ÎN PERIOADA IANUARIE- DECEMBRIE 2020 

 

 
1 Numărul total de petiții înregistrate 1652 

  din care  

a exclusiv în domeniul relațiilor de muncă 1087 

b exclusiv în domeniul securității si sănătății în muncă 62 

c Altele (alte domenii, petitii comune) 503 

2 Numărul total de petiții înregistrate, după modalitatea de 
soluționare a acestora: 

 

a numărul de petiții la care s-a răspuns 1458 

b numărul de petiții redirecționate altor instituții pentru soluționare 113 

c numărul de petiții clasate 81 

3 Numărul total de petiții înregistrate, după tipul petiționarului:  

a numărul de petiții adresate de cetățeni 1561 

b numărul de petiții adresate de organizații legal constituite 56 

c număr de petiții anonime 35 

4 Numărul total de petiții înregistrate, după modalitatea de 
adresare a solicitării: 

 

a pe suport de hârtie 611 

b pe suport electronic 1041 
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S-au primit și soluţionat solicitări în baza Legii nr. 544/2001 privind accesul liber la 
informaţiile de interes public, s-au efectuat analize şi s-au întocmit rapoarte pe acest 
segment, s-au oferit informaţii mass-media. 

Au fost primite 25 solicitări de informaţii de interes public: 

- 18 de la persoane fizice; 

- 7 de la persoane juridice; 

- 2 depuse pe suport de hârtie; 

- 23 depuse pe suport electronic. 

O solicitare a făcut referire la modul de îndeplinire a atribuţiilor instituției publice, trei 
au fost solicitări cu referire la acte normative, reglementări și restul au vizat alte 
domenii. 

La 24 solicitări de informaţii de interes public s-a răspuns în termenul legal, iar una 
redirecţionată la instituţia competentă. 

Instituţia noastră a afişat informaţiile/documentele comunicate din oficiu, conform art. 
5 din Legea nr. 544/2001 pe pagina de internet, la sediul instituţiei (la punctul de 
informare organizat conform legii). 

Pe lângă modalităţile uzuale de sesizare, respectiv la sediul Inspectoratului Teritorial de 
Muncă Iaşi, prin poştă, fax şi pe e-mail, este pus la dispoziţia cetăţenilor un formular de 
sesizare electronică, care poate fi completat şi transmis direct pe pagina de internet a 
Inspecţiei Muncii, https://www.inspectiamuncii.ro/petitii-si-sesizari. 

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. 

Obiective pentru perioada următoare: 

• Realizarea Programului de acţiuni al instituţiei 
• Îndeplinirea indicatorilor de performanţă stabiliţi de Inspecţia Muncii şi creşterea 
calităţii controalelor 
• Continuarea cu aceeaşi intensitate a acţiunilor de combatere a muncii fără forme 
legale şi a muncii nedeclarate 
• Menţinerea dialogului instituţional cu partenerii sociali 
• Acţiuni de informare a angajatorilor 
• Menţinerea nivelului de profesionalism, obiectivitate şi exigenţă în relaţia cu 
participanţii la relaţiile de muncă, în condiţiile instabilităţii legislative şi organizatorice. 
 

Consilier  
Secara Alina Elena 

Compartiment Comunicare si Relatii cu Publicul 
 


