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 INSPECTIA MUNCII 
   INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ARAD 
 

 

Raport anual de activitate al ITM Arad 2020 
 
 
 

Actele normative de înfiinţare, organizare şi funcţionare : 
 
Legea nr. 108/1999 modificată şi completată, pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, 
republicată; 
Hotărârea Guvernului nr.488 / 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Inspecţiei Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
Activitatea Inspectoratului se desfăşoară pe teritoriul judeţului în care îşi are sediul. 
 
Conducerea Inspecţiei Muncii aprobă, după caz, extinderea limitelor de competenţă ale Inspectoratului. 
Inspectoratul exercită controlul aplicării unitare a prevederilor legale în domeniile sale de competenţă 
la toate persoanele juridice şi fizice, din sectorul public, mixt, privat şi la alte categorii de angajatori. 
Inspectoratul, prin personalul propriu, poate furniza la cerere celor interesaţi, servicii în domeniile de 
competenţă, în condiţiile legii. 
Contravaloarea prestaţiilor se suportă de beneficiari şi constituie venituri la bugetul statului. 
Inspectoratul este condus de un inspector şef care are în subordine directă doi inspectori şefi adjuncţi.  
Inspectorul şef, inspectorul şef adjunct în domeniul relaţiilor de muncă şi inspectorul şef adjunct în 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sunt inspectori de muncă, numiţi prin ordin al ministrului 
muncii, familiei şi protecţiei sociale, în condiţiile legii.  
 
În subordinea directă a inspectorului şef funcţionează şi compartimentele: 
 - audit intern; 
 - resurse umane;  
- economic / achiziţii publice; 
- comunicare şi relaţii cu publicul; 
- informatică;  
- legislaţie, contencios administrativ; 
 
În subordinea inspectorului şef adjunct în domeniul relaţiilor de muncă funcţionează serviciile / 
compartimentele: 
 

o -serviciul control relaţii de muncă şi contracte colective de muncă; 
o -compartimentul contracte colective de muncă şi monitorizare relaţii de muncă.  

 
În subordinea inspectorului şef adjunct în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă funcţionează 
serviciile / compartimentele:  
 

o –serviciul control securitate şi sănătate în muncă;  
o -compartimentul supravegherea pieţei şi îndrumare angajatori şi angajaţi în domeniul securităţii 

şi sănătăţii în muncă.  
 
Activitatea Inspectoratului se organizează şi se desfăşoară conform actelor normative în vigoare, 
precum şi în baza Programului cadru de acţiuni propriu aprobat de inspectorul general de stat şi 
elaborat în baza Programului cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii, ca sistem unitar de lucru.  
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Urmărind obiectivele cuprinse în programul cadru de acţiuni pe anul 2020 al ITM Arad, aprobat de 
inspectorul general de stat, pe parcursul anului 2020 s-a desfăşurat o activitate susţinută pentru 
punerea în practică a acestor obiective şi pentru eficientizarea muncii noastre, după cum urmează:  
 

Serviciul Control și Relații de Muncă. 
 

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. .  

(Acţiunea V.6 din programul cadru) 

În perioada de referinţă s-au desfăşurat două campanii naţionale în domeniul unităţilor ce au ca obiect 
de activitate în domeniul ”constructiilor si întretinerea si repararea autovehiculelor” respectiv doar 
”construcții”, campania națională în domeniul unităților ce au ca obiect de activitate în domeniile 
”fabricarea și comercializarea produselor  textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte” și campania 
națională în domeniul unităților ce au ca obiect de activitate în domeniile ” panificatie / reparatii 
auto”. Pentru încălcarea prevederilor legale cu privire la munca nedeclarată, inspectorii de muncă au 
aplicat amenzi contravenţionale în sumă totală de 520.000 lei pentru munca nedeclarată (fiind aplicate 
și 8 amenzi în valoare de 4.000 lei persoanelor fizice depistate prestând activitatea fără a avea 
încheiate în formă scrisă contracte individuale de muncă) iar în actele de control au dispus 297 măsuri 
pentru intrarea în legalitate.  
Campanii privind verificarea modului de respectare, de către angajatori, a prevederilor Legii nr. 
156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare și a HG. 384/2001. 
(Acțiunea V. 8 din programul cadru) 
În perioada de referință, s-au efectuat verificări la toți agenții de plasare înregistrați la I.T.M. ARAD 
(un număr de 24 de controale), atât cu ocazia celor două campanii (22 controale) pentru verificarea 
respectării prevederilor legale de către agentii de plasare forță de muncă în străinatate cât și între 
cele două campanii pentru încălcarea prevederilor legale în domeniu (22 controale), inspectorii de 
muncă au aplicat 26 sancțiuni (în campaniile naționale 25 sancțiuni din care 3 amenzi în valoare de 
32.000 lei și 22 avertismente, iar în afara campaniilor naționale 1 sancțiune din care 1 amendă în 
valoare de 10000 lei) din care 4 amenzi în valoare de 42.000 lei și 22 avertismente scrise, în actele de 
control fiind dispuse 55 măsuri pentru intrarea în legalitate. Totodată pentru încălcarea altor 
prevederi legale cu ocazia acestor campanii s-au mai aplicat 4 amenzi în valoare totală de 10.000 lei. 
Campanie privind verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind contractele 
individuale de muncă cu timp de muncă parțial. 
În perioada de referință, cu ocazia campaniei naționale privind verificarea modului de respectare a 
prevederilor legale privind contractele individuale de muncă cu timp de muncă parțial s-au efectuat 
47 de controale iar pentru încălcarea prevederilor legale în domeniu, inspectorii de muncă au aplicat 
64 sancțiuni din care 13 amenzi în valoare de 21.500 lei și 51 avertismente scrise, în actele de control 
fiind dispuse măsuri pentru intrarea în legalitate.  
Campanie națională privind verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legale 
referitoare la suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă. 
În perioada de referință, cu ocazia campaniei naționale privind verificarea modului în care 
angajatorii respectă prevederile legale referitoare la suspendarea și executarea contractelor 
individuale de muncă s-au efectuat 365 de controale iar pentru încălcarea prevederilor legale în 
domeniu, inspectorii de muncă au aplicat 425 sancțiuni din care 101 amenzi în valoare de 825.000 lei 
și 324 avertismente scrise (din care pentru muncă nedeclarată 49 de sancțiuni, în fapt 24 amenzi în 
valoare de 620.000 lei și 25 avertismente), în actele de control fiind dispuse 982 măsuri pentru 
intrarea în legalitate.  
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Campanie națională privind verificarea modului în care se respectă legislația în domeniul 
relațiilor de muncă în transportul rutier. 
(Acţiunea V.7 din programul cadru) 

În perioada de referință, cu ocazia campaniei naționale privind verificarea modului în care se 
respectă legislația în domeniul relațiilor de muncă în transportul rutier s-au efectuat 28 de controale 
iar pentru încălcarea prevederilor legale în domeniu, inspectorii de muncă au aplicat 32 sancțiuni din 
care 4 amenzi în valoare de 12.000 lei și 28 avertismente scrise, în actele de control fiind dispuse 129 
măsuri pentru intrarea în legalitate.  
Campanie națională privind verificarea modului de respectare de către angajatori a prevederilor 
Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, 
cu modificările și completările ulterioare și a normelor de aplicare a acesteia. 
(Acţiunea V.9 din programul cadru) 

În perioada de referință, cu ocazia campaniei naționale privind verificarea modului de respectare de 
către angajatori a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter 
ocazional desfășurate de zilieri, cu modificările și completările ulterioare și a normelor de aplicare a 
acesteia s-au efectuat 25 de controale iar pentru încălcarea prevederilor legale în domeniu, 
inspectorii de muncă au aplicat 13 sancțiuni din care 1 amendă în valoare de 5.000 lei și 12 
avertismente scrise, în actele de control fiind dispuse 60 măsuri pentru intrarea în legalitate.  
Campanie națională campania  nationala pentru verificarea aplicării prevederilor legale  privind 
munca la domiciliu, telemunca, declarea programului de lucru în vederea reducerii riscului de 
contaminare cu Covid – 19. 
În perioada de referință, cu ocazia campaniei naționale pentru verificarea aplicării prevederilor 
legale  privind munca la domiciliu, telemunca, declarea programului de lucru în vederea 
reducerii riscului de contaminare cu Covid – 19 s-au efectuat  
72 de controale iar pentru încălcarea prevederilor legale în domeniu, inspectorii de muncă au aplicat 
77 sancțiuni din care 17 amenzi în valoare de 41.000 lei și 60 avertismente scrise, în actele de control 
fiind dispuse 205 măsuri pentru intrarea în legalitate.  
Acţiune de informare şi conştientizare a angajatorilor și a angajaților, cu privire la beneficiile 
muncii declarate și dezavantajele muncii nedeclarate. Verificarea modului în care angajatorii 
respectă prevederile Codului Muncii -Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

(Acţiunea VII.28 din programul cadru) 
Pe parcursul anul 2020, Serviciul Control Relaţii de Muncă din cadrul ITM Arad a verificat modul în 
care angajatorii respectă prevederile Codului Muncii – Legea nr. 53/2003, modificată şi completată, 
ale altor acte normative de dreptul muncii, precum şi ale clauzelor contractelor colective de muncă. 
 

Activitatea serviciului control (CRM + CMN) este evidenţiată prin următoarele date: 

Nr. Indicatori Anul  2020 (CRM + CMN) 

1 
Număr controale 
efectuate 1689 

2 
Număr angajatori 
sancţionaţi 

Total general 980

Total angajatori sancţionaţi pt. muncă 
nedeclarată 

                                              202 
(au fost cazuri în care angajatori au fost sancționați 

atât pentru încălcarea art. 260 al. 1 lit. e cât și 
pentru încălcarea art. 260 al. 1 lit. e1 din Codul 

Muncii) 

din care angajatori sancţionaţi pt.: 

– art. 260 al. 1 lit. e din Codul Muncii 59
– art. 260 al. 1 lit. e1 din Codul Muncii 140
– art. 260 al. 1 lit. e2 din Codul Muncii 3
– art. 260 al. 1 lit. e3 din Codul Muncii 13

3 

Număr total de 
sancţiuni 
contravenţionale 
aplicate 

Total 1843
din care amenzi 392 

avertismente 1451 

 
4 Din care nr. de Total 46 
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sancţ. 
contravenţionale 
aplicate pers. fizice 
şi valoarea lor (art. 
260 lit. f din Lg. 
53/2003 + art. 23 
lit. c Lg. 108/1999) 

din care amenzi 31 (în valoare de 15500 lei) 

avertismente 15 

5 

Număr persoane 
depistate că 
desfășoară muncă 
nedeclarată 

Total 
858

 (din care 383 femei și 3 tineri între  15-18 ani)        
din care număr persoane depistate 
prestând activitate fără contract 
individual de muncă 

117 

din care nr. persoane depistate ale căror 
contracte individuale de muncă nu au 
fost transmise în registrul general de 
evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua 
anterioară începerii activităţii 

716 

din care nr. persoane depistate la 
muncă în perioada în care au cim 
suspendat 

5 

din care nr. persoane depistate la 
muncă în afara programului de lucru 
stabilit în cadrul cim cu timp parțial 

20 

6 Valoarea totală a 
amenzilor aplicate 

Total general (lei) 2.737.100 lei 

din care pt. muncă nedeclarată – art. 
260 al. 1 lit. e, e1, e2, e3 din Codul 
Muncii 

Total pt. muncă nedeclarată 1.930.000 lei 

di
n 

ca
re

 
pt

. 

art. 260 al. 1 lit. e  1.420.000 lei 
art. 260 al. 1 lit. e1 380.000 lei
art. 260 al. 1 lit. e2 60.000 lei

art. 260 al. 1 lit e3  70.000 lei 

7 Număr măsuri dispuse pentru remedierea deficiențelor constatate 4.518 

8 
Nr. persoane intervievate pe baza fișelor de identificare  în 
controalele efectuate de CRM și CMN în anul 2020 

2886 (CRM = 2380 = + CMN = 506) 

 

În perioada de referinţă cu ocazia verificărilor efectuate, inspectorii de muncă au depistat doi 
angajatori care nu au respectat regimul de muncă al minorilor. Toate cele două cazuri au fost 
transmise spre cercetare către organele de specialitate, în ceea ce privește infracțiunea prevăzută la 
art. 265 al. 1 din Codul Muncii.  
În perioada de referinţă, s-au intensificat acţiunile de control pentru identificarea angajatorilor care 
primesc la muncă persoane fără forme legale de angajare respectiv pentru identificarea celorlalte 
cazuri de muncă nedeclarată, având în vedere faptul că depistarea cazurilor de muncă nedeclarată 
reprezintă unul dintre obiectivele principale ale Inspecţiei Muncii. 

În toate cazurile depistate cu muncă nedeclarată, inspectorii de muncă urmăresc modul de 
îndeplinire a măsurilor dispuse în procesele verbale de control, respectiv încheierea contractelor 
individuale de muncă, înregistrarea şi transmiterea în REGES, evidenţierea pe statele de plată a 
perioadei lucrate de fiecare persoană depistată fără forme legale de angajare, astfel încât să se 
asigure eficienţa şi finalitatea actului de control. Serviciul Control Relaţii de Muncă din cadrul ITM 
Arad va efectua şi în viitor controale pentru identificarea şi combaterea cazurilor de muncă 
nedeclarată, conştientizarea angajatorilor asupra obligaţiilor legale ce le revin în acest domeniu în  
concordanţă cu legislaţia europeană. 

Pentru încălcarea prevederilor legale cuprinse în legislaţia muncii, pe parcursul anul 2020, inspectorii 
de muncă (CRM + CMN) au aplicat 852 sancțiuni din care 679 avertismente şi 173 amenzi 
contravenţionale în valoare de 1.237.300 lei (în  care sunt incluse şi cele evidenţiate la acţiunile  din  
campaniile naţionale din programul cadru)  pentru următoarele fapte: 

- nerespectarea art. 23 lit. b și lit. c din Legea nr. 108/1999; 
- nerespectarea prevederilor Legii nr. 156/2000;  
- nerespectarea prevederilor HG. nr. 384/2001;  
- nerespectarea art. 10 al. 9 și art. 12 lit. a din Legea nr. 202/2002; 
- nerespectarea Legii nr. 252/2003; 
- nerespectarea prevederilor HG. 905/2020; 
- nerespectarea prevederilor OG. 37/2007; 
- nerespectarea Legii nr. 52/2011; 
- nerespectarea prevederilor HG. 1256/2011; 



  5

- nerespectarea prevederilor OG. 25/2014; 
- nerespectarea Legii nr. 153/2017; 
- nerespectarea Legii nr. 81/2018; 
- nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară;  
- încălcarea de către angajator a prevederilor art. 11 din Legea nr. 53/2003 prin 
stipularea în contractul individual de muncă a unor clauze contrare dispoziţiilor legale; 
- primirea la muncă fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 
alin. (1) din Legea nr. 53/2003; 
- pentru celelalte cazuri de muncă nedeclarată, potrivit   art. 151 alin. (1) din Legea nr. 
53/2003; 
- pentru cazurile prevăzute de art. 260 alin. (1) lit. f din Legea nr. 53/2003; 
- încălcarea de către angajator a prevederilor art. 139 şi 142 din Legea nr.53/2003; 
- nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară; 
- nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal; 
- încălcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte; 
- încălcarea de către angajator a obligaţiei prevăzute la art. 119; 
- încălcarea de către angajator a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea nr. 53/2003; 
- încălcarea de către angajator a prevederilor art. 16 alin. (4) din Legea nr. 53/2003. 

Precizăm faptul că în cadrul activităţii de control s-a pus un accent deosebit pe latura preventiv-
educativă, aplicându-se sancţiuni doar în cazul unor abateri cu pericol social crescut, în celelalte 
situaţii fiind aplicate avertismente, dispunând de cele mai multe ori remedierea deficienţelor 
constatate chiar în timpul controlului sau pe termene scurte, în baza consultanţei de specialitate 
acordate de inspectorii de muncă. 
În vizitele de verificare inspectorii de muncă au urmărit respectarea prevederilor cuprinse în Codul 
Muncii, ale altor acte normative de dreptul muncii, precum şi ale clauzelor contractelor colective 
de muncă. 

Drept urmare, în procesele verbale de control s-au dispus un număr de 4.518 de măsuri cu privire la: 
respectarea prevederilor legale cu privire la munca nedeclarată, respectarea clauzelor din 
contractele colective de muncă, evidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat, acordarea 
sporului la salarii pentru orele de muncă în regim de noapte prestate precum şi pentru munca 
suplimentară, respectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal, respectarea 
prevederilor legale cu privire la garantarea în plată a salariului minim brut pe economie, activității 
zilierilor, telemuncă, încadrarea străinilor, desfășurarea activității ca agent de muncă temporar, etc. 
Totodată, în anul 2020 nu s-au putut desfășura acțiuni de informare şi conştientizare a angajatorilor 
și a angajaților cu privire la măsurile de implementat urmare declarării stării de urgență și stării de 
alertă. 
Pe durata stării de urgență/alertă toți inspectorii de muncă (CRM + CMN) s-au deplasat și la 
angajatorii care au peste 99 de salariați, în vederea notificării cu privire la obligația de a decala 
programul întregului personal care utilizează transportul public în comun, inclusiv prin cursele 
special contractate, conform reglementărilor aplicabile. Mai precizăm faptul că în lunile martie și 
aprilie 2020, toți inspectorii de muncă din cadrul CRM și CMN au asigurat suport AJPIS Arad și AJOFM 
Arad prin prelucrarea solicitărilor depuse către aceste entități. Totodată toți inspectorii de muncă 
din cadrul I.T.M. Arad au desfășurat acțiuni de informare și conștientizare a angajatorilor și a 
angajaților respectiv de control a angajatorilor în ceea ce privește măsurile de implementat conform 
reglementărilor în vigoare pentru a se crea condițiile necesare de a nu se răspândi virusul COVID-19.  
De asemenea în perioada de referință s-au efectuat verificări împreună cu inspectorii de muncă din 
cadrul Serviciului Control SSM cu privire la aplicarea și respectarea Lg. 55/2020 și HG. 394/2020. 
Activitățile de control s-au desfășurat și în zilele de sâmbătă și duminică respectiv și noaptea 
împreună cu lucrători din cadrul IPJ Arad, IGI Arad, DSV Arad și DSP ARAD. 
În perioada de referinţă, s-a asigurat o monitorizare a deficienţelor şi a măsurilor dispuse de 
inspectorii de muncă în controalele efectuate şi urmărirea lor în regim informatic, în programul 
„Pacific” și în programul „Columbo”, precum şi prin controalele ulterioare pentru urmărirea modului 
de aducere la îndeplinire a acestora, astfel încât să asigurăm eficienţa şi finalitatea scontată a 
actului de control.  
În perioada de referinţă s-au soluţionat 357 sesizări din cele 380 depuse la instituția noastră în 
această perioadă. De asemenea, s-au mai soluţionat 20 sesizări reportate din luna decembrie din anul 
2019.  
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La data de 01 ianuarie 2021 erau în termen legal de soluţionare (potrivit OG nr. 27/2002) 21 sesizări 
depuse la instituția noastră în perioada de referință. În fapt la data de 15 ianuarie 2021 mai sunt în 
termenul legal de soluţionare (potrivit OG nr. 27/2002) doar 13 sesizări din cele 21 sesizări care mai 
erau în termenul legal de soluționare la data de 01 ianuarie 2021. 

Acțiuni de monitorizare și verificare a modului în care este organizată și se derulează activitatea 
referitoare la registrul general de evidență a salariaților. 
(Acțiunea I.24 din programul cadru) 
În perioada de referință, cu ocazia tuturor acțiunilor organizate și nu numai s-au efectuat verificări, 
atât la entități din domeniul privat cât și din domeniul public, privind modul de respectare de către 
angajatori a prevederilor legale privind registrul general de evidența salariaților. Pentru încălcarea 
prevederilor HG. 905/2017 au fost sancționați 550 angajatori la care s-au aplicat 762 sancțiuni din 
care 110 amenzi în valoare de 202.300 lei și 652 avertismente, în actele de control fiind dispuse 1424 
măsuri pentru intrarea în legalitate. 
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 încheiate la 
nivel de unitate și a modului în care angajatorii respectă prevederile art. 129 alin. 1 şi 2 din 
Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
(Acțiunea I.25 din programul cadru) 
În perioada de referinţă au fost verificati sub aspectul respectarii dispozitiilor art. 129 alin. 1 si 2 din 
Legea dialogului social nr. 62/2011 republicata, un număr de 83 de angajatori. Au fost depistaţi un 
număr de 48 angajatori care nu au respectat dispoziţiile art. 129 alin. 2 din Lg. 62/2011, respectiv 
care nu au iniţiat negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate. Drept urmare, la toți 
cei 48 de angajatori, în actele de control s-au dispus măsuri pentru intrarea în legalitate în 
conformitate cu prevederile Lg. 62/2011. Nu s-au aplicat sancţiuni contravenţionale având în vedere 
faptul că nu s-au găsit dovezi din care să rezulte faptul că angajatorii în cauză ar fi refuzat începerea 
negocierii contractului colectiv de muncă. 
Acțiuni de organizare a Consiliului Consultativ Tripartit în scopul promovării bunelor practice din 
domeniul dialogului social tripartite. 
(Acțiunea I.25 din programul cadru) 
În perioada de referinţă, în fapt la data de 22 decembrie 2020 ora 13:30, s-a constituit Consiliul 
Consultativ Tripartit la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad cu reprezentanţi desemnaţi 
de ITM Arad, Consiliul Naţional al Intreprinderilor Private Mici şi Mijlocii – filiala Arad, Confederaţia 
Naţională Sindicala Cartel Alfa – filiala Arad, Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din 
România – filiala Arad, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România – filiala Arad, Patronatul 
Naţional Român – filiala Arad, Uniunea Generala a Industriaşilor din România. 

Scopul Consiliului Consultativ Tripartit constituit la nivelul ITM Arad a fost: 

� de a contribui prin activitatea sa la prevenirea încălcărilor legislaţiei muncii atât în 
domeniul relaţiilor de muncă cât şi în cel al securităţii şi sănătăţii în muncă; 

� soluţionarea prin dialog tripartit a neînţelegerilor de natură socială şi economică dintre 
angajatori şi angajaţi la nivelul judeţului Arad; 

� de a propune implementarea unor strategii, metodologii şi standarde în domeniul 
dialogului social. 

În cadrul respectivei întâlniri s-au discutat probleme legate de: 

� eliminarea muncii nedeclarate şi respectarea securităţii şi sănătăţii în muncă 

� măsuri privind respectarea regimului de muncă suplimentară 

� discuţii referitoare la măsurile COVID 

Membrii participanţi au propus subiecte ce urmează a fi dezbătute în următoarea întrunire 
stabilită în data de 28 ianuarie 2021: 

�  modificarea Codului Muncii 

� discuţii referitoare la instructajele SSM şi PSI. 
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Serviciul Control Securitate și Sănătate în Muncă. 

În scopul îndeplinirii atribuţiilor care revin Inspectoratelor teritoriale de muncă din Legea nr.108 /1999 
şi din Regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin H.G. 488/2017, conducerea 
Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad a dispus şi derulat măsuri organizatorice, tehnice şi economice 
pentru asigurarea realizării Programului cadru de acţiuni pe anul 2020, aprobat de Inspecţia Muncii. 
Activitatea inspectorilor de muncă din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă s-a desfăşurat în baza 
programului de acţiune aprobat de Inspecţia Muncii pe anul 2020, precum şi a necesităţii  cercetării 
operative a evenimentelor.  
La planificarea controalelor s-a ţinut seama de periodicitatea întocmită la începutul anului, precum şi 
de categorisirea agenţilor economici în funcţie de nivelul de risc calculat sau apreciat avându-se în 
vedere activitatea sau activităţile desfăşurate de agentul economic. De asemenea s-a ţinut seama de 
faptul ca peste  50% din acestea să se desfăşoare la agenţii economici clasificaţi ca întreprinderi mici şi 
mijlocii.  
Fiecare inspector şi-a desfăşurat activitatea în baza  graficului-raport lunar şi a graficelor zilnice de 
control conduse de serviciul de control SSM. În controalele desfăşurate s-a urmărit cu prioritate 
existenţa şi calitatea programelor de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă, existenţa şi calitatea 
structurilor de securitate şi sănătate în muncă, urmărirea realizării măsurilor proprii precum şi a 
măsurilor dispuse cu ocazia controalelor sau a cercetării accidentelor de muncă, modul cum se 
realizează programul de reparaţii la echipamentele de muncă cu grad ridicat de pericol în exploatare 
şi/sau exploatare îndelungată, modul cum îşi desfăşoară activitatea comitetul de sănătate şi securitate 
în muncă etc.  
Activitatea de contencios administrativ 

Situaţia proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, încheiate de 
inspectorii de muncă SSM din cadrul ITM Arad care au fost contestate la instanţele 
judecătoreşti competente, precum şi situaţia litigiilor al căror obiect îl constituie aceste 
contestaţii sunt prezentate în continuare : 
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Număr total de procese verbale contestate, din numărul total de procese verbale încheiate 

în   anul 2020 – 1 contestații 
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 AR 128 123 - - 1 - - - - - - - - - - 

 



 

Str. Episcopiei, nr. 11-13, Arad           
- 8 - 
Operator de date cu caracter personal nr. 3254 
Tel./Fax: +40 257 257251; +40 257 257220; +40 257 211862 
Relații cu publicul: +40 257 283644; Fax: +40 257 211762 
e-mail: itmarad@itmarad.ro ; website: www.itmarad.ro 
 

8 
 

INSPECŢIA MUNCII 
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ARAD 

IV. STATISTICI PRIVIND CONTROALELE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI 

4.1. Indicatori privind activităţile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

Rezultatele activităţii de control desfăşurate de inspectorii de muncă SSM din cadrul ITM ARAD, 

evaluate pe baza indicatorilor specifici pentru domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, sunt 

prezentate sintetic în tabelul următor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 
crt. 

INDICATORI SPECIFICI      2020 

1. Număr de unităţi controlate 1611
2. Număr de controale efectuate 1611
3 Fondul de timp total ( în zile ) 2801
4. Concedii odihnă, Concedii medicale 458
5. Fondul de timp disponibil ( în zile ) 2343
6. Controale programate 2034
7. Controale pentru verificare masuri 3 
8. Controale in vederea autorizării , determinări de noxe 1 
9. Cercetare evenimente şi avizare dosare de cerce are cu itm 228
10. Instruiri în domeniul SSM 0 
11. Soluţionare scrisori, sesizări şi reclamaţii 39
12. Prestări servicii, în condiţiile legii 0 

13. Lucrări de birou 0 

14. Perfecţionare profesională 0 
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4.2. Indicatori specifici domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă 

Numărul de unităţi controlate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pe activităţi ale economiei 
naţionale: 
            Indicatori pentru domeniul agricultură: 
            Numărul de unităţi existente în anul    2020: 2864 

           Numărul de unităţi controlate în anul  2020: 38 

           Numărul de persoane angajate în unităţile controlate: 408 

            Numărul mediu de angajaţi în unităţile din agricultură: 2317 
 Indicatori pentru domeniul minier: 

Numărul de unităţi existente în anul     2020: - 57 
Numărul de unităţi controlate  anul    2020: - 9 
Numărul de angajaţi din unităţile controlate: - 1673  
Numărul mediu de angajaţi în unităţile din minerit: -  476 
 
Indicatori pentru domeniul transporturi: 
Numărul de unităţi existente în anul    2020 : - 2723 
Numărul de unităţi controlate în anul    2020 : 143 

 
Numărul de angajaţi în unităţile controlate: 4272 
Numărul mediu de angajaţi în unităţile din transporturi:- 11718 
 
Indicatori pentru alte activităţi: 
Numărul de unităţi existente în anul    2020 : - 25642 
Numărul de unităţi controlate în anul    2020 : 1264 
Numărul de angajaţi în unităţile controlate:  152742 
Numărul mediu de angajaţi în unităţile din comerţ, industrie şi alte domenii – 87639 

Repartizarea teritorială a unităţilor din domeniul agricultură, existente în  2020 

JUDEŢUL 
Nr. unităţi 
existente 

Nr. mediu 
angajaţi 

Bărbaţi Femei 
Tineri 
15-18 ani 

ARAD 2864  2317 1640 670  0 
 
Situaţia unităţilor controlate din domeniul agricultură şi numărul de angajaţi din aceste unităţi în 
2020 
 

JUDEŢUL 
Nr. unităţi 
controlate 

Nr. 
controale 

Nr. 
controale 

Nr. 
controale 

Nr. 
angajaţi 

Nr. unităţi 
controlate 
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efectuate efectuate 
ziua 

efectuate 
noaptea 

mai mult 
de o dată 

ARAD 38 41 41 0 408 3

 

Repartizarea teritorială a unităţilor din domeniul minier, existente în    2020. 

JUDEŢUL Nr. unităţi 
existente 

Nr. mediu 
angajaţi 

Bărbaţi Femei Tineri 
15-18 ani 

ARAD 57 476 401 75 1 
 
Situaţia unităţilor controlate din domeniul minier şi numărul de angajaţi din aceste unităţi în     2020. 

JUDEŢUL 
Nr. unităţi 
controlate 

Nr. 
controale 
efectuate 

Nr.
controale 
efectuate 

ziua 

Nr. 
controale 
efectuate 
noaptea 

Nr. 
angajaţi 

Nr. unităţi 
controlate 
mai mult 
de o dată 

ARAD 9 10 10 0 1673 1
 
Repartizarea teritorială a unităţilor din domeniul transporturi, existente în     2020. 

JUDEŢUL 
Nr. unităţi 
existente 

Nr. mediu 
angajaţi 

Bărbaţi Femei 
Tineri 

15-18 ani 
ARAD 2723 11718 9555 2148 5 

  
Situaţia unităţilor controlate din domeniul transporturi şi numărul de angajaţi din aceste unităţi în    
2020. 

JUDEŢUL 
Nr. unităţi 
controlate 

Nr. 
controale 
efectuate 

Nr. 
controale 
efectuate 

ziua 

Nr. 
controale 
efectuate 
noaptea 

Nr. 
angajaţi 

Nr. unităţi 
controlate 
mai mult 
de o dată 

ARAD 143 149 149 0 4272 5 
 

Repartizarea teritorială a unităţilor din comerţ, industrie şi alte domenii existente în 2020. 

JUDEŢUL 
Nr. unităţi 
existente 

Nr. mediu 
angajaţi 

Bărbaţi Femei 
Tineri 

15-18 ani 
ARAD 25642 87639 45870 41476 118 

  
Situaţia unităţilor controlate din comerţ, industrie şi alte domenii  şi numărul de angajaţi din aceste 
unităţi în 2020. 

JUDEŢUL 
Nr. unităţi 
controlate 

Nr. 
controale 
efectuate 

Nr. 
controale 
efectuate 

ziua 

Nr. 
controale 
efectuate 
noaptea 

Nr. 
angajaţi 

Nr. unităţi 
controlate 
mai mult 
de o dată 

ARAD 1264 1405 1405 12 152742 135
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Situaţia grafică a celor  1454 unităţi controlate se prezintă astfel: 
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4.3 Fondul de timp utilizat în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: 
Funcţie de numărul de zile consumat pentru realizarea indicatorilor specifici, în 2020, situaţia  se 
prezintă grafic astfel: 
 

 
 

În 2020 fondul de timp disponibil de 2801 zile, care reprezintă diferenţa dintre fondul de timp 
total (2343 zile) şi timpul consumat pentru concedii de odihnă sau concedii medicale (458 zile), a fost 
utilizat astfel: 
              - 86,81 % Controale programate. 
              - 0.13 % Controale pentru verificare masuri.  
              - 0.00 % Controale in vederea autorizării , determinări de noxe ,sesizări . 
              - 9.74 % Cercetare evenimente şi avizare dosare de cercetare cu itm            
              - 0.0 % Instruiri în domeniul SSM; 
             -  1.66 % Soluţionare scrisori, sesizări şi reclamaţii 
              - 0 % Prestări servicii, în condiţiile legii. 
              - 1.66 %   Lucrări de birou. 
            -  0% Perfecţionare profesională        
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            LEGENDĂ :  
              T.T.                :  Fond timp total; 
              CO,CM          :  Concedii medicale, Concedii Odihnă; 
              T.D.               :  Fond timp disponibil; 

 C.P.                :  Controale programate;
 C.v.m.            :   Controale pentru verificare masuri
 C.v.a.,D.n,S.  : Controale in vederea autorizării , determinări de noxe ,sesizări; 
 I. d. SSM.       :  Instruiri în domeniul SSM;
 S.s,s, şi R.      : Soluţionare scrisori, sesizări şi reclamaţii ;  
 P. s.                : Prestări servicii, în condiţiile legii  
  Lucr. B.          : Lucrări de birou                 
  P.P.                : Perfecţionare profesională      

  
Procentual, utilizarea fondului de timp în domeniul securităţii şi sănatăţii în muncă, in  2020 se 

prezintă astfel: 
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4.4 Autorizarea sau avizarea funcţionării agenţilor economici din punctul de vedere al securităţii 

şi sănătăţii în muncă: 

În    2020, Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad a autorizat sau a avizat, după caz: 

 funcţionarea unităţilor din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, conform Legii 
nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;  

 producerea, prepararea, deţinerea, transportarea, comercializarea, folosirea şi depozitarea 
materiilor explozive, în baza Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 comercializarea  produselor de protecţie a plantelor, în baza Ordonanţei Guvernului nr. 41 din 22 
august 2007, actualizată. 

În acest sens, inspectorii de muncă au acordat consultanţă şi/sau au efectuat expertiză pentru 
verificarea îndeplinirii, de către agenţii economici, a condiţiilor impuse de legislaţie pentru obţinerea 
autorizaţiilor/avizelor. 

 

Nr. total unităţi 
autorizate/avizate 

Nr. unităţi autorizate/avizate în baza unor legi speciale 

Legea nr. 319/2006 Legea nr. 126/1995 Alte legi 

86.81

1.86

0 9.74
0.13 1.66

1 2 3 4 5 6
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84 51 27 6 

 
 
V.  SANCŢIUNI APLICATE   

În vederea remedierii neconformităţilor constatate în timpul controlului sau în timpul 
cercetării accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, inspectorii de muncă pot recurge la 
următoarele mijloace juridice: 

1) aplicarea de măsuri (stabilite prin procesul-verbal de control), cu termene precise de realizare şi 
raportare, în vederea remedierii neconformităţilor cu prevederile legale; 

2) aplicarea de sancţiuni contravenţionale (stabilite prin procesul-verbal de constatare şi 
sancţionare a contravenţiilor) principale sau complementare. Sancţiunile contravenţionale 
principale sunt avertismentul şi amenda contravenţională. În funcţie de natura şi gravitatea 
faptei, inspectorii de muncă pot să aplice una sau mai multe sancţiuni contravenţionale 
complementare, cum ar fi: anularea sau retragerea autorizării de funcţionare din punctul de 
vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, sistarea activităţii sau scoaterea din funcţiune a 
echipamentelor de muncă atunci când se constată o stare de pericol iminent de accidentare sau 
de îmbolnăvire profesională cu înscrierea măsurii de sistare a activităţii în Certificatul 
constatator; 

3) sesizări ale organelor de urmărire penală cu privire la cazurile de abateri prevăzute de lege ca 
fiind infracţiuni; 

4) cereri de radiere a persoanei juridice din Registrul Comerţului, în cazul săvârşirii repetate de 
către angajatori a unor abateri grave de la prevederile legislaţiei muncii sau de la normele de 
securitate şi sănătate în muncă. 

 

5.1. Sancţiuni aplicate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
 Situaţia sintetică a sancţiunilor contravenţionale aplicate în perioada de referinţă de 
inspectorii de muncă pentru toate domeniile controlate: 
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5.2. Sancţiunile contravenţionale aplicate pentru încălcările legislaţiei de securitate şi sănătate în 
muncă, pe domenii ale economiei naţionale 
 

AGRICULTURĂ 2020 TRANSPORTURI   2020 

 
 
Nr. total de sancţiuni 
contravenţionale: 

4  
 
Nr. total de sancţiuni 
contravenţionale: 

10 

 nr. avertismente 1   nr. avertismente 1 
 nr. amenzi 

contravenţionale 3  
 

 nr. amenzi 
contravenţionale 9 

 valoare amenzi (lei) 9000  valoare amenzi (lei) 17000 

Nr. total de propuneri de 
urmărire penală 0  

Nr. total de propuneri de 
urmărire penală 0 

Nr. total de sistări: 0 Nr. total de sistări: 0 
 locuri de muncă 0   locuri de muncă 0 

 echipamente de muncă 0  
 

 echipamente de muncă 0 

 

5.3. Sancţiuni aplicate în domeniul supravegherii pieţei  2020. 
 

Cu ocazia acestor controale au fost verificate 49 de unităţi şi 215 de produse, astfel: 
- pe directiva Echipamente electrice de joasă tensiune au fost verificate 43  produse conforme; 
- pe directiva Maşini industriale au fost verificate 69 produse conforme;  

INDUSTRIA MINIERĂ   2020  
COMERŢ, INDUSTRIE ŞI ALTE 

DOMENII 
  2020 

Nr. total de sancţiuni 
contravenţionale:  

3 
 

Nr. total de sancţiuni 
contravenţionale:  

111 

 nr. avertismente 0  nr. avertismente 72 

• nr. amenzi 
contravenţionale 

3  nr. amenzi 
contravenţionale 

108 

• valoare amenzi (lei) 
11500

 valoare amenzi (lei) 286000 

Nr. total de propuneri de 
urmărire penală 

0 
 

Nr. total de propuneri de 
urmărire penală 

0 

Nr. total de sistări: 0 Nr. total de sistări: 0 
 locuri de muncă 0  locuri de muncă 0 

 echipamente de muncă 0  echipamente de muncă 0 
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- pe directiva Echipamente individuale de protecţie au fost verificate 85 produse conforme;  
Nu au fost identificate produse neconforme. 
 VI.  REZULTATELE ACŢIUNILOR PLANIFICATE CONFORM „ PROGRAMULUI CADRU DE ACŢIUNI AL 
INSPECŢIEI MUNCII “ , RESPECTIV „ PROGRAMULUI PROPRIU DE ACŢIUNI AL ITM ARAD “ PENTRU  
2020. 
Având la bază „ Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii “  Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Arad a desfăşurat în anul 2020 următoarele campanii şi acţiuni : 
 
6.1. Campanii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
 
1. Actiunea de verificare a modului de identificare a riscurilor care provoaca afectiuni 
musculo-scheletice (AMS), precum si a masurilor luate de angajatori in vederea prevenirii 
acestora. S-au selectat cate 2 angajatorii  din domeniile prevazute in metodologie care respecta 
conditiile mentionate la Cap. II – Grupul tinta, si s-a transmis la Inspectia Muncii situatia 
centralizatoare a acesteia conform anexei din metodologie.  Cu ocazia vizitelor de inspectie, s-a 
dispus 44 măsuri, au fost sanctionati 3 angajatori, s-au aplicat 4 amenzi in valoare de 11.500 lei si 19 
avertismente. 
 
2. Campanie națională „Program educațional privind prevenirea în mediul lucrativ și consilierea 

profesională timpurie a elevilor din ciclul gimnazial” – Proiect AVE.  
ITM Arad prin Inspectorul Șef – Isac Ecaterina, a emis decizia nr. 62/19.02.2020 cu privire la numirea 
inspectorului de muncă responsabil cu desfășurarea acțiunii. 
S-a contactat Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad pentru continuarea proiectului și s-a procedat la 
selectarea şcolii participante, respectiv Scoala Gimnaziala Vladimirescu din localitatea Vladimirescu 
jud. Arad. Nu a fost necesar intocmirea unui alt protocol de parteneriat privind colaborarea in cadrul 
proiectului AVE, deoarece protocolul întocmit in anul 2019, a fost încheiat pe o perioadă de 2 ani. 
Potrivit Decretului nr.195 din 2020 privind instituirea starii de urgenta, Decretul nr. 240 din 
14.04.2020- prelungire stare de urgenta, HG 24 din 2020 aprobare stare de alerta Legea nr. 55/2020, 
art.1 din Hotărârea nr. 6 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU), HG 
52/2020 art. 3,  HG 57/2020 art. 1, etapele prevăzute în perioada martie-decembrie, din programul 
campaniei, prevăzut în Metodologie, nu s-au desfășurat datorită suspendării activităților școlare. 

 
  3. 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 in santierele temporare sau mobile. In trim I 2020  conform 
metodologiei de implementare a acţiunii a fost stabilit  grupul de lucru local responsabil pentru 
derularea  acestei  acţiuni. Campania nationala s-a desfasurat in perioada ianuarie 2020-decembrie 
2020 in cele 4 etape stabilite in planul de actiune. In cadrul campaniei in anul 2020  au fost 
controlate 80 unitaţi s-a dispus 320 măsuri fiind aplicate 9 amendă în valoare 35500 lei: 
.- lipsa parțială a balustradelor de protecție, scândurii de bord și podine. 
- lipsa sau neutilizarea în totalitate a EIP de către lucrători. 
- lipsa plan propriu de securitate.  

4. Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de 
competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2020, coordonat de  
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către Comisia Europeană. Cu ocazia controalelor au fost verificate 49 de unităţi şi 215 de produse, 
astfel: 
- pe directiva Echipamente electrice de joasă tensiune au fost verificate 43  produse conforme; 
- pe directiva Maşini industriale au fost verificate 69 produse conforme;  
- pe directiva Echipamente individuale de protecţie au fost verificate 85 produse conforme;  
Nu au fost identificate produse neconforme. 
 
 5. Acțiune de constientizare și control vizand modul de respectare a cerințelor minime de 
securitate și sănătate în muncă, pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor 
legate de prezenta agentilor chimici periculosi. În semestrul I al anului 2020 a fost stabilit grupul de 
lucru, s-au aprofundat cunostintele de catre inspectorii de munca nominalizati si s-au informat ceilati 
inspectori de munca cu privire la desfasurarea actiunii. S-a realizat acţiuni de control în perioda la 
02.06-31.07.2020 la angajatorii care desfăşoară activităti care utilizează substanţe periculoase, fiind 
încheiate 9  acte de control în care au fost dispuse 12 masuri fiind aplicata o sanctiune in valoare de 
5000 lei si 10 avertismente. S-a realizat raportarea rezultatelor pentru controalele efectuate. S-a 
realizat actiuni de verificare a măsurilor dispuse în etapa de control în perioda 01.09-16.10.2020 şi s-
au raportat  rezultatele conform cerințelor acțiunii. Nu s-au constat deficienţe în urma verificarilor 
măsurilor dispuse în etapa de control nefiind dispuse alte  măsuri.     

6. Actiune 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 trim  I  2020 conform metodologiei de implementare a acţiunii a fost stabilit  
grupul de lucru local responsabil pentru derularea  acestei  acţiuni. Au fost selectate un nr. de 30 
unități, in domeniile de activitate nominalizate in metodologie. In urma controalelor efectuate s-au 
dispus 78  de masuri si s-au aplicat amenzi contraventionale in valoare de 12.500 lei. 

7. Actiune de control pentru verificarea modului in care se respecta prevederile legale de 
securitate si sanatate in munca la transportatorii rutieri si la beneficiarii serviciilor de transport 
rutier. S-au efectuat controale in perioada martie-octombrie 2020 la 23  de unitati in baza check-list-
ului din metodologie, unde s-au dispus 42 de masuri si s-a aplicat amenzi contraventionale  in valoare 
de 7500 lei. Rezultatele actiunii s-au raportat catre Inspectia Muncii, conform calendarului actiunii. 
8. Actiune de informare si control pentru verificarea modului in care sunt respectate cerintele 
minime de securitate si sanatate in munca de beneficiari-asezaminte de cult si prestatorii in 
domeniul constructiilor care desfasoara activitati pe teritoriul acestora. 
In trim  I  2020 conform metodologiei de implementare a acţiunii a fost stabilit  grupul de lucru local 
responsabil pentru derularea  acestei  acţiuni. S-au identificat unitatile de cult cu personalitate 
juridica, care au sediul pe raza judetului Arad. S-a elaborat o scrisoare de intentie care a continut un 
material de informare si care a fost transmisa unitatilor de cult identificate si Inspectiei Muncii 
conform calendarului actiunii. Datorita starii de alerta, nu s-au putut desfasura sedinte de informare 
si mese rotunde cu reprezentantii unitatilor de cult. S-a comunicat catre Inspectia Muncii lista 
lucrarilor de constructii si reparatii care urmau sa se desfasoare pe anul 2020 pe teritoriul unitatilor 
de cult. S-au efectuat 3 controale, in urma corara s-au dispus 5 masuri, aplicandu-se 5 avertismente. 
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9. Actiunde de control pentru verificarea modului in care se respecta prevederile legfale la 
comercializarea articolelor pirotehnice.  In trimestrul IV al anului 2020 s-au efectuat 4 controale la 
unitatile care comercializeaza articole pirotehnice, in urma carora s-au dispus 9 masuri de remediere 
a neconformitatilor constatate. 
 
10. Actiune de informare si constientizare a elevilor din invatamantul liceal si profesional, 
potentiali lucratori incepand cu anul 2020-2021, privind notiunile legislative de securiate si 
sanatate in munca, si legislatia muncii, necesare atunci cand intra pe piata fortei de munca, 
oricarui viitor lucrator, atat in Romania cat si in comunitatea europeana. Avand in vedere masurile 
de limitare a raspandirii virusului gripal Covid-19, adoptate de Comitetul National pentru Situatii 
Speciale de Urgenta la art. 2 din Hotararea nr. 6/09.03.2020, potrivit caruia se suspenda cursurile in 
toate unitatile de invatamant preuniversitat, precum si hotararile ulterioare, aceasta actiune a fost 
suspendata. 
 
11. Acțiune de informare a angajatorilor care creează noi locuri de muncă și sprijinirea acestora 
pentru asigurarea unui mediu de muncă sigur și sănătos. La nivelul ITM Arad, inspectorul şef a 
nominalizat 2 inspectori de muncă în Grupul local de lucru, responsabil pentru desfăşurarea acțiunii la 
nivelul judeţului, precum şi pentru elaborarea şi transmiterea rapoartelor, conform prezentei 
metodologii. S-a prezentat metodologia acțiunii, de către Grupul local de lucru,  inspectorilor de 
muncă din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în vederea pregătirii activităţilor.  
Din baza de date a Inspectoratului Teritorial de Muncă privind întreprinderile/unitățile nou înființate 
în județul Arad in anul 2020, au fost selectați angajatorii la care s-a efectuat verificări cu caracter 
preventiv. S-au selectat IMM-uri înființate, în principal în anul 2020, precum și în anul 2019, în funcție 
de domeniul de activitate şi de riscurile profesionale care s-ar putea manifesta la noile locuri de 
muncă. Inspectorii de muncă au efectuat verificări cu caracter preventiv la angajatorii stabiliți la 
punctul anterior. De asemenea, în timpul controlului, inspectorii de muncă au purtat discuții cu 
angajatorii pentru conştientizarea acestora cu privire la necesitatea respectării cerinţelor legale 
privind securitatea și sănătatea în muncă, raportat la constatările făcute. S-au verificat 80 de IMM-uri 
si s-au dispus 180 de masuri. 
 

12. ACŢIUNE de control privind securitatea și sănătatea în muncă a lucrătorilor vârstnici din IMM. 
In trim  I  2020 conform metodologiei de implementare a acţiunii a fost stabilit  grupul de lucru local 
responsabil pentru derularea  acestei  acţiuni. S-au stabilit IMM la care se vor efectua controale, 
având în vedere specificul activităţii principale care ar putea determina expunerea lucrătorilor la 
riscuri, în special a celor vârstnici. S-au selectat din baza de date a ITM, IMM în care îşi desfăşoară 
activitatea lucrători vârstnici. Inspectorii de muncă au efectuat controale în IMM selectate, în cadrul 
cărora au completat Checklist-urile pentru aprecierea calității evaluării riscurilor și a măsurilor 
luate la locurile de muncă din IMM, în care îşi desfăşoară activitatea lucrători vârstnici. Au fost 
verificate un numar de 30 de IMM-uri, s-au dispus 71 de masuri si s-a aplicat o sanctiune de 3000 lei. 
13. 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. Cu ocazia acestor controale au fost verificate 49 de unităţi şi 215 de 
produse, astfel: 
- pe directiva Echipamente electrice de joasă tensiune au fost verificate 43  produse conforme; 
- pe directiva Maşini industriale au fost verificate 69 produse conforme;  
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- pe directiva Echipamente individuale de protecţie au fost verificate 85 produse conforme;  
Nu au fost identificate produse neconforme. 
 

              
    Verificarea serviciilor externe de prevenire şi protecţie, privind respectarea actelor normative 
referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă                    
Contractele de prestări servicii cu angajatorii respectă prevederile art.  33 din HG nr. 1425/2006; 
Au fost abilitare 10 servicii externe de prevenire şi protecţie.  
             
VII. ACTIVITĂŢI DE SPRIJIN PENTRU ÎNDEPLINIREA  OBIECTIVELOR INSTITUŢIEI 
 
7.1 Soluţionarea petiţiilor 
 
           În anul 2020, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad au fost înregistrate 380 petiţii, din care 
60 au fost de competenţă comună securitate şi sănătate în muncă şi relaţii de muncă, 318 exclusiv în 
domeniul relaţii de muncă şi 2 exclusiv în domeniul securitate şi sănătate în muncă.  
           Cele mai frecvente aspecte sesizate fac referire la: neacordarea echipamentului individual de 
protecţie, neasigurarea unei instruiri corespunzătoare, schele mobile neasigurate împotriva 
alunecărilor involuntare, inexistenţa mijloacelor colective de protecţie împotriva căderilor de 
obiecte; nesemnalizarea  respectiv neîngrădirea instalaţiilor electrice existente în şantier, 
necomunicarea la ITM a evenimentelor, etc. 
 

7.2  Relaţia cu mass-media 
 

Pe parcursul  anului  2020 au fost emise un număr de 46 comunicate de presă, 358 apariţii pe diverse 
teme privind activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă al judeţului Arad. Subiectele principale 
au prezentat activitatea inspectorilor de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă al 
judeţului Arad, cu accent pe  masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-
19, asigurarea desfasurarii activitatii la locul de munca in conditii de securitate si sanatate in munca 
şi prevenţia accidentelor de muncă. 
 
 
8.1. Situaţia accidentelor de muncă produse în  2020. 
 
În 2020 au fost înregistrate un nr. de 245 evenimente din care 23 mortale și 222 cu incapacitate 
temporară de muncă a lucrătorilor. 
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245 226 5 0 14 226 208 2 16 25 24 1

 

Pe parcursul  2020 până la data de 31.12.2020 la I.T.M Arad s-au înregistrat un număr de 245 
comunicări evenimente, din care 23 de evenimente au fost cercatate de catre ITM Arad si 222 de 
evenimenate au fost cercetate de catre angajator. Din totalul de 222 de evenimenate cercetate de 
catre angajator un numar de 145 au fost accidente de muncă, 5 evenimente în afara muncii, si 72 
evenimente sunt accidente uşoare(cu mai puţin de 3 zile incapacitate de muncă),. 
      Pentru necomunicarea  de evenimente  şi  neconformitati constatate cu ocazia avizarii dosarelor 
de cercetare s-au  aplicat 9 amenzi în valoare de 51500  lei. 
8.2. Aspecte generale ale morbidităţii profesionale 

 
Supravegherea sănătăţii lucrătorilor presupune asigurarea unor servicii medicale profilactice: 
examene medicale la angajarea în muncă, de adaptare, periodic, la reluarea activităţii, supraveghere 
specială şi promovarea sănătăţii la locul de muncă.  
Aceste examene medicale constituie un mijloc de depistare incipientă a bolilor, de evitare a apariţiei 
formelor grave de îmbolnăvire, de cele mai multe ori ireversibile deci, de prevenire a îmbolnăvirilor 
profesionale.  
 

Distribuţia pe activităţi economice a cazurilor noi de boli profesionale,  
declarate în  2020 

 

ACTIVITATE  ECONOMICĂ  
Nr. cazuri noi de 
boli profesionale 

Industrie prelucrătoare  4
Transport şi depozitare  1
Industrie extractivă  0
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 0
Alte activităţi ale economiei naţionale 0
Sănătate şi asistenţă socială  0
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat  

0 

Construcţii  0
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi 
motocicletelor  

0 

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de 
decontaminare  

0 

Învăţământ  0
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ACTIVITATE  ECONOMICĂ  
Nr. cazuri noi de 
boli profesionale 

Agricultură, silvicultură şi pescuit 1
Hoteluri şi restaurante  0
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 0
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public 0
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 0
Informaţii şi comunicaţii  0
Intermedieri financiare şi asigurări  0

TOTAL 6
 
Aspecte specifice ale morbidităţii 
În structura morbidităţii profesionale  al anului  2020,  au fost semnalate şi declarate  6 cazuri de boli 
profesionale, de către specialiştii Direcţiei de Sănătate Publică Arad, în colaborare cu inspectorii de 
muncă s.s.m. din cadrul I.T.M. Arad 

Perioada 
analizată 

Boala profesională Nr. cazuri 
Total 
cazuri 

 
2020 

Intoxicație acută ușoară cu monoxide de carbon de 
etiologie profesională 0 

0 
  

 
IX. EVIDENŢA SALARIATELOR GRAVIDE 

Conform O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, în 2020 s-au 
înregistrat 711 de comunicări efectuate de angajatori, prin  care au informat inspectoratul teritorial 
de muncă asupra salariatelor gravide. 


