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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 document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în 
mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului. 
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Comunicat de presă: Decalarea programului de lucru, telemunca şi reducerea programului de 
muncă, în atenţia inspectorilor de muncă 

 

În ultimele două săptămâni, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi, 
au desfăşurat acţiuni de control în cadrul Campaniei naţionale privind munca la domiciliu, telemunca, 
decalarea programului de lucru, securitatea și sănătatea la locul de muncă, în vederea reducerii 
riscului de contaminare cu COVID-19, organizată de Inspecţia Muncii. Vizitele de inspecţie şi îndrumare 
s-au realizat la angajatori cu mai mult de 50 de salariaţi, din toate domeniile de activitate. Unele 
acţiuni de control au fost coordonate în teren de reprezentanţi ai Inspecţiei Muncii. 

Campania va continua şi în perioada următoare, în domeniul relaţiilor de muncă fiind vizate în 
principal aspecte referitoare la: 
- analiza atribuţiilor posturilor şi implementarea muncii la domiciliu sau a telemuncii; 
- organizarea programului de lucru astfel încât personalul să fie împărţit în grupe care să înceapă, 
respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră; 
- situaţia faptică a reducerii programului de lucru, sau a suspendării contractelor de muncă şi 
combaterea muncii nedeclarate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

În luna noiembrie 2020 Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi a controlat în domeniul relaţiilor de 
muncă 103 de angajatori. Au fost constatate 255 de neconformităţi pentru care au fost dispuse măsuri 
obligatorii de remediere şi au fost aplicate 36 sancţiuni contravenţionale totalizând amenzi în valoare 
de 56.500 lei. Un angajator a primit la muncă o persoană care presta muncă nedeclarată. 

 

"Situaţia pandemică pune angajatorii în situaţia de a reorganiza programul de lucru şi de a 
regândi noţiunea de loc de muncă. Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi oferă tot suportul 
necesar, pentru a identifica cele mai bune soluţii care să fie în acord cu reglementările, pentru a 
menţine echilibrul în relaţiile de muncă şi în aceste momente speciale, în beneficiul salariaţilor şi 
angajatorilor din judeţul Iaşi." 

Inspector şef 
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