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INSPECŢIA MUNCII 
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ARAD 

 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ARAD 

 

I. Acţiuni şi obiective din programul cadru al I.T.M. Arad. 

Urmărind obiectivele cuprinse în Programul cadru de acţiuni în domeniul relaţiilor de muncă 

pentru anul 2021 al ITM Arad, aprobat de inspectorul general de stat, pe parcursul anului 2021 

inspectorii de muncă din cadrul Serviciul Control Relații de Muncă au desfășurat o activitate 

susţinută pentru punerea în practică a acestor obiective şi pentru eficientizarea muncii, după 

cum urmează: 

Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată în domenii 

susceptibile utilizării frecvente a acesteia: construcții, protecție și pază, service auto, 

depozite, comerț - lanțurile de aprovizionare (încărcare-descărcare), notariate, birou 

avocatură și de arhitectură, etc. .  

(Acţiunea IV.4 din programul cadru) 

În perioada de referinţă s-a desfăşurat o campanie naţională în domeniul unităţilor ce au ca obiect 

de activitate în domeniile ”construcții”, ”fabricarea produselor de brutărie și a produselor 

făinoase și comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în 

magazine specializate” și ” activități ca servicii externe de prevenire și protecție”. Au fost 

sancționați 10 angajatori la care au fost identificate 25 persoane (6 femei) prestând activitate 

pentru muncă nedeclarată. Pentru încălcarea prevederilor legale cu privire la munca nedeclarată, 

inspectorii de muncă au aplicat 10 sancțiuni din care 5 amenzi în cuantum de 160.000 lei și 5 

avertismente (în aceste cazuri aplicarea sancțiunii cu amendă era prescrisă) pentru munca 

nedeclarată iar în actele de control au dispus 10 măsuri pentru intrarea în legalitate (cu ocazia 

acestor verificări pentru încălcarea altor prevederi legale s-au aplicat 43 sancțiuni din care 3 

amenzi în valoare de 4000 lei și 40 avertismente, iar pentru deficiențele constatate s-au dispus 

un număr de 169 măsuri pentru intrarea în legalitate). 
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Campanie națională pentru verificarea respectării prevederilor legale cu privire la 

condițiile de funcționare și procedura de înregistrarea agenților de plasare forță de muncă 

în străinătate, potrivit Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care 

lucrează în străinătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

(Acțiunea IV. 6 din programul cadru) 

În perioada de referință, s-au efectuat verificări la agenții de plasare înregistrați la I.T.M. ARAD 

(un număr de 11 de controale), atât cu ocazia campaniei naționale (8 controale) pentru 

verificarea respectării prevederilor legale de către agentii de plasare forță de muncă în 

străinatate cât și în afara campaniei naționale pentru încălcarea prevederilor legale în domeniu 

(3 controale), inspectorii de muncă au aplicat la 5 agenți de plasare (4 sancționați în campania 

națională și 1 în afara campaniei naționale) 7 sancțiuni (în campania națională 5 sancțiuni - 5 

avertismente, iar în afara campaniilor naționale 2 sancțiuni - 2 avertismente), în actele de 

control fiind dispuse 12 măsuri pentru intrarea în legalitate.  

Campanie națională pentru verificarea modului de respectare a dispozițiilor legale în 

domeniul relațiilor de muncă de către agenții de muncă temporară/utilizatorii salariaților 

temporari și a dispozițiilor H.G.nr.1256/2011 privind condițiile de funcționare, precum și 

procedura de autorizare a agentului de muncă temporar, cu modificările și completările 

ulterioare.(Acţiunea IV.8 din programul cadru) 

În perioada de referință, cu ocazia campaniei naționale pentru verificarea modului de 

respectare a dispozițiilor legale în domeniul relațiilor de muncă de către agenții de muncă 

temporară/utilizatorii salariaților temporari și a dispozițiilor H.G. nr. 1256/2011 privind 

condițiile de funcționare, precum și procedura de autorizare a agentului de muncă temporar, 

cu modificările și completările ulterioare s-au efectuat 7 controale la 7 agenți de muncă 

temporară fără a se constata încălcări ale dispozițiilor H.G. nr. 1256/2011.  

Totodată au fost verificați un număr de 8 utilizatori de salariați temporar, din care au fost 

sancționați 5 angajatori la care s-au aplicat 8 sancțiuni din care 2 amenzi în valoare de 4.000 

lei și 6 avertismente pentru încălcarea prevederilor Lg 53/2003 și HG. 905/2017, fiind dispuse 

9 măsuri de intrare în legalitate. 
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Campanie națională pentru verificarea modului de aplicare a prevederilor legale 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(Acţiunea IV.5 

din programul cadru). 

În perioada de referință, cu ocazia campaniei naționale pentru verificarea modului de aplicare 

a prevederilor legale 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 s-au efectuat 19 controale la 19 angajatori, din care au fost sancționați 15 angajatori 

la care s-au aplicat 33 sancțiuni din care 4 amenzi în valoare de 8.000 lei și 29 avertismente 

pentru încălcarea prevederilor Lg 53/2003, HG. 905/2017 și Lg.81/2018 (1 avertisment), fiind 

dispuse 58 măsuri de intrare în legalitate. Pentru încălcarea prevederilor legale cu privire la 

munca nedeclarată, au fost sancționați 8 angajatori aplicându-se 9 avertismente, fiind dispuse 

9 măsuri de intrare în legalitate. 

Campanie națională parte a Planului de măsuri realizat de Inspecția Muncii în colaborare cu 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale în vederea reducerii incidenței muncii nedeclarate și 

subdeclarate la angajatorii care își desfășoară activitatea în următoarele domenii de 

activitate: construcții – cod CAEN 41, 42, 43;  fabricarea produselor de brutărie și a 

produselor făinoase – cod CAEN 107; protecție și gardă – cod CAEN 801; depozite – cod CAEN 

5210; întreținerea și repararea autovehiculelor – cod CAEN 4520; comerț – cod CAEN 47; 

notariate și birou avocatură – cod CAEN 691; arhitectură – cod CAEN 7111. 

(Acţiunea IV.4 și IV.9 din programul cadru) 
 

În perioada de referință, cu ocazia campaniei naționale parte a Planului de măsuri realizat de 

Inspecția Muncii în colaborare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale în vederea reducerii  

incidenței muncii nedeclarate și subdeclarate la angajatorii care își desfășoară activitatea în 

domeniile de activitate mai sus menționate în perioada 30.08.2021 – 17.12.2021, s-au efectuat 

102 controale la 102 angajatori și s-au aplicat 30 sancțiuni din care 25 amenzi în valoare totală 

de 136.000 lei și 85 avertismente, fiind dispuse 235 măsuri de intrare în legalitate, din care 

pentru încălcarea prevederilor legale cu privire la munca nedeclarată, au fost sancționați 19  
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angajatori cu 20 sancțiuni în fapt 5 amenzi în valoare de 100.000 lei și 15 avertismente pentru 

28 persoane (8 femei și un tânăr), fiind dispuse 20 măsuri de intrare 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 IV.7 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 22 de controale iar pentru încălcarea 

prevederilor legale în domeniu, inspectorii de muncă au aplicat 10 avertismente scrise, în 

actele de control fiind dispuse 19 măsuri pentru intrarea în legalitate (cu ocazia acestor 

verificări pentru încălcarea altor prevederi legale s-au aplicat 12 sancțiuni din care 2 amenzi 

în valoare de 3500 lei și 10 avertismente, iar pentru deficiențele constatate s-au dispus un 

numă de 25 măsuri pentru intrarea în legalitate). 

Campanie privind verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, 

modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă de către 

angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul - activități ca servicii externe de 

prevenire și protecție -  cod CAEN 7490. 

(Acţiunea IV.9 din programul cadru). 

În perioada de referință, cu ocazia acestei campanii naționale s-au efectuat 18 de controale s-

au aplicat 5 avertismente scrise, în actele de control fiind dispuse 30 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. 
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(Acţiunea V.18 și V.20 din programul cadru) 

Pe parcursul anului 2021, 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  2021 (CRM + CMN) 

1 
Număr controale 
efectuate 

1727 

2 Număr angajatori 
sancţionaţi 

Total general 847

Total angajatori sancţionaţi pt. muncă 
nedeclarată 

                                              239 
(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, e2 sau e3 din 

Codul Muncii) 

din care angajatori sancţionaţi pt.: 

– art. 260 al. 1 lit. e din Codul Muncii 61
– art. 260 al. 1 lit. e1 din Codul Muncii 178
– art. 260 al. 1 lit. e2 din Codul Muncii 2
– art. 260 al. 1 lit. e3 din Codul Muncii 20

3 

Număr total de 
sancţiuni 
contravenţionale 
aplicate 

Total 1587
din care amenzi 288 

avertismente 1299 

4 

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

Total 23 

din care amenzi 0 

avertismente 23 

 

5 

Număr persoane 
depistate că 
desfășoară muncă 
nedeclarată 

Total 763
 (din care 347 femei și 7 tineri între  15-18 ani)        

din care număr persoane depistate 
prestând activitate fără contract 
individual de muncă

185 

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 

548 

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

2 
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din care nr. persoane depistate la 
muncă în afara programului de lucru 
stabilit în cadrul cim cu timp parțial 

28 

6 Valoarea totală a 
amenzilor aplicate 

Total general (lei) 2.036.300 lei 

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

Total pt. muncă nedeclarată 1.490.000 lei 

din 
care 
pt. 

art. 260 al. 1 lit. e  1.120.000 lei 
art. 260 al. 1 lit. e1 300.000 lei
art. 260 al. 1 lit. e2 40.000 lei

art. 260 al. 1 lit e3  30.000 lei 

7 
Număr măsuri dispuse pentru remedierea deficiențelor 
constatate 

4.354 (CRM = 3663 + CMN = 691) 

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

2.615 (CRM = 2.135 + CMN = 480) 

 

În perioada de referinţă, au avut prioritate 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 au urmărit 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 anului 2021, 

inspectorii de muncă (CRM + CMN) au aplicat 1.587 sancțiuni din care 1299 avertismente şi 288 

amenzi contravenţionale în valoare de 2.036.300 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 art. 10 al. 9 și art. 12 lit. a din Legea nr. 202/2002; 
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- nerespectarea prevederilor HG. 905/2017; 

- nerespectarea prevederilor HG. 1256/2011; 

- nerespectarea prevederilor OG. 25/2014; 

- nerespectarea Legii nr. 153/2017; 

- nerespectarea Lg. 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. 
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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 4.354 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, încadrarea străinilor, desfășurarea activității ca 

agent de muncă temporar, etc. 

Totodată, în anul 2021 nu s-au putut organiza în locații închise acțiuni de informare şi 

conştientizare a angajatorilor și a angajaților cu privire la măsurile de implementat având în 

vedere contextul epidemiologic existent. Totuși acțiuni de informare şi conştientizare atât a 

angajatorilor cât și a angajaților s-au realizat direct cu ocazia tuturor verificărilor efectuate 

(angajatorii la încheierea actelor de control, salariații cu ocazia identificărilor efectuate pe 

teren), precum și prin transmiterea ”scrisorilor de informare”, împărțirea de pliante de 

informare la persoane din diverse localități respectiv prin afișele de informare care au fost 

lipite de inspectorii de muncă la avizierele de la primării sau din localitățile unde s-au deplasat 

inspectorii de muncă în acest scop.  

Cu ocazia controalelor efectuate 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. 55/2021. Activitățile 
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de control s-au desfășurat și 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 310 sesizări din cele 335 depuse la instituția noastră în 

această perioadă. La data de 01 ianuarie 2022 erau în termen legal de soluţionare (potrivit OG 

nr. 27/2002) 15 sesizări depuse la instituția noastră în perioada de referință. De asemenea, s-

au mai soluţionat 21 sesizări (care erau în termen legal de soluţionare potrivit OG nr. 27/2002) 

reportate din luna decembrie din anul 2020.  

Acțiune de informare și verificare  a angajatorilor cu privire la registrul general de evidență 

a salariaților. 

(Acțiunea VI.20 din programul cadru) 

În perioada de referință, 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 efectuându-se un număr de 1277 de controale. Pentru 

încălcarea prevederilor HG. 905/2017 au fost sancționați 434 angajatori la care s-au aplicat 591 

sancțiuni din care 110 amenzi în valoare de 158.000 lei și 481 avertismente, în actele de control 

fiind dispuse 1280 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 VI.21 din programul cadru) 
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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 66 de angajatori. Au fost 

depistaţi un număr de 40 angajatori care nu au aplicat 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 40 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. 

În perioada de referinţă Consiliul Consultativ Tripartit constituit la nivelul Inspectoratului 

Teritorial de Muncă Arad s-a întrunit în 4 ocazii (on-line). Temele abordate în cadrul 

respectivelor întâlniri au fost: 

� munca nedeclarata 

� munca subdeclarata 

� carnetele de muncă 

� securitatea şi sănătatea în muncă 

� măsuri privind respectarea regimului de muncă suplimentară 

� discuţii referitoare la măsurile COVID 

� modificarile Codului Muncii din anul 2021 

� reglementări de aplicat în cazul temperaturilor extreme 

� salariul minim pe economie 

� discuţii libere 
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I. Activitatea Compartimentului contracte colective de muncă și monitorizare relații de 
muncă. 

În anul 2021 inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului contracte colective de muncă și 
monitorizare relații de muncă, în conformitate cu atribuțiile specifice prevăzute în Regulamentul 
de organizare și funcționare al I.T.M. Arad, au desfășurat următoarele activități: 

a) Activitatea de înregistrare a contractelor colective de muncă și a actelor adiționale 
conform Legii nr. 62/2011. 

S-au înregistrat, în Registrul de evidență a contractelor colective de muncă precum și a actelor 
adiționale la nivel de unitate / aplicația Columbo, un număr de 121 contracte colective de muncă, 
10 acte adiționale de prelungire a contractelor colective de muncă și 12 acte adiționale (altele 
decât cele de prelungire a contractelor colective de muncă). 

De asemenea, s-au eliberat 23 dovezi de reprezentativitate sindicat și s-au confirmat salariații 
pentru 58 angajatori în scopul obținerii reprezentativității pentru patronate. 

 

b) Activitatea de evidență a zilierilor conform Legii nr. 52/2011, republicată. 

S-au înregistrat/transmis un număr de 83.490 poziții în registru (zile înregistrate). 

c) Activitatea de eliberare / certificare a adeverințelor, certificatelor. 

Ca urmare a solicitărilor primite de către I.T.M. Arad de la instituții publice, organe de cercetare 
penală, instanțe de judecată, instituții de executare sau alți solicitanți, s-au eliberat un număr 
de 3.376 certificate care atestă calitatea de salariat, informații obținute din registrul de evidență 
a salariaților în format electronic transmis către instituția noastră (în număr de 3.202) și/sau din 
documentele aflate în arhivele I.T.M. Arad (în număr de 174). 

d) Activitatea de certificare a adeverințelor de stagiu, conform Legii nr. 335/2013. 

S-au certificat 2 adeverințe de stagiu. 

e) Activitatea de înregistrare a contractelor de ucenicie, conform Legii nr. 279/2005, 
republicată. 

S-au înregistrat 33 contracte de ucenicie, conform Legii nr. 279/2005. 

f) Activitatea de evidență a notificărilor depuse de angajatori privind intenția de concediere 
colectivă. 

În perioada de referință s-au înregistrat un număr de 13 notificări, depuse de către 5 angajator, 
privind intenția de concediere colectivă. 

g) Activitatea de preluare a registrelor electronice de evidență a salariaților la sediul I.T.M. 
Arad. 

S-au preluat 1.646 registre electronice de evidență a salariaților. 
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h) Activitatea de eliberare parole pentru transmiterea on-line a registrului electronic de 
evidență a salariaților de către angajatori. 

S-au eliberat un număr de 1.672 parole pentru transmiterea on-line a registrului electronic de 
evidență a salariaților. 

i) Activitatea de înregistrare a prestatorilor de servicii, conform Hotărârii nr. 905/2017. 

S-au înregistrat un număr de 851 notificări privind încheierea contractului de prestări servicii, 
respectiv s-au înregistrat un număr de 47 notificări privind încetarea contractului de prestări 
servicii. 

j) Activitatea de evidență și eliberare a carnetelor de muncă. 

În anul 2021 s-au eliberat 234 carnete de muncă iar la sfârșitul perioadei de referință, în gestiunea 
I.T.M. Arad, se mai află un număr de 14.016 carnete de muncă neridicate de titulari în termenul 
legal. 

k) Activitatea de evidență a agenților de ocupare a forței de muncă în străinătate conform 
Legii nr. 156/2000, republicată. 

 

În perioada de referință s-au înregistrat 2 agenți de ocupare a forței de muncă în străinătate. 

La sfârșitul anului 2021 sunt înregistrați la I.T.M. Arad, în total, un număr de 12 agenți de ocupare 
a forței de muncă activi. 

l) Activitatea de evidență a angajatorilor care au detașat salariați pe teritoriul României 
conform Legii nr. 16/2017. 

Au fost înregistrați un număr de 40 angajatori care au detașat 288 salariați pe teritoriul României. 

m) Activitatea de evidență a angajatorilor care au încadrat personal detașat pe teritoriul 
României conform Ordonanței nr. 25/2014. 

S-a înregistrat 1 angajator care a încadrat 1 persoană detașată pe teritoriul României. 

n) Activitatea de evidență a muncii de noapte conform Legii nr. 53/2003, republicată. 

Au fost înregistrați un număr de 28 angajatori care în mod frecvent utilizează munca de noapte. 

o) Activitatea de evidență a avizelor pentru acordarea cumulată a zilelor de repaus 
săptămânal conform Legii nr. 53/2003, republicată. 

Nu s-au înregistrat avize, eliberate de I.T.M. Arad, pentru acordarea cumulată a zilelor de repaus 
săptămânal după o perioadă de activitate continuă. 

II. Activitatea Compartimentului muncă nedeclarată. 

Urmărind obiectivele cuprinse în programul cadru de acțiuni în domeniul relațiilor de muncă din 
anul 2021 al I.T.M. Arad, aprobat de inspectorul general de stat, inspectorii de muncă din cadrul 
Compartimentul muncă nedeclarată alături de colegii din cadrul Serviciului control relații de 
muncă au desfășurat, pe parcursul anului 2021, o activitate susținută pentru punerea în practică 
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a acestor obiective și pentru eficientizarea muncii noastre, respectiv pentru identificarea și 
combaterea cazurilor de muncă nedeclarată. Aceștia au participat la toate campaniile și acțiunile 
din programul cadru de acțiuni. 
 

Activitatea Compartimentului muncă nedeclarată este evidențiată prin următoarele date: 
Nr. Indicatori Anul 2021 (CMN) 

1 
Număr controale 
efectuate 

284 

2 
Număr angajatori 
sancționați 

Total general 121 

Total angajatori sancționați pentru 
muncă nedeclarată 

44 

din care angajatori sancționați pentru: 

art. 260 al. 1 lit. e din Codul Muncii 7 

art. 260 al. 1 lit. e1 din Codul Muncii 38 

art. 260 al. 1 lit. e2 din Codul Muncii 0 

art. 260 al. 1 lit. e3 din Codul Muncii 2 

3 
Număr total sancțiuni 
contravenționale aplicate 

Total 210 

din care pentru muncă nedeclarată 47 

Total amenzi 51 

din care pentru muncă nedeclarată 6 

Total avertismente 159 

din care pentru muncă nedeclarată 41 

4 

Din care număr de 
sancțiuni 
contravenționale aplicate 
persoanelor fizice și 
valoarea lor (art. 260 lit. 
f din Legea nr. 53/2003 + 
art. 23 lit. c din Legea nr. 
108/1999) 

Total 4 

din care amenzi 0 

avertismente 4 

5 
Număr persoane 
depistate că desfășoară 
muncă nedeclarată 

Total 144 (din care 59 femei) 

din care număr persoane depistate 
prestând activitate fără contract 
individual de muncă 

10 (din care 2 femei) 

din care număr persoane depistate ale 
căror contracte individuale de muncă 
nu au fost transmise în registrul 
general de evidență a salariaților cel 
târziu în ziua anterioară începerii 
activității 

132 (din care 56 femei) 

din care număr persoane depistate la 
muncă în perioada în care au 
contractul individual de muncă 
suspendat 

0 

din care număr persoane depistate la 
muncă în afara programului de lucru 

2 (din care 1 femei) 
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stabilit în cadrul contractului 
individual de muncă cu timp parțial 

6 
Valoarea totală a 
amenzilor aplicate 

Total general (lei) 235.000 lei 

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

Total pentru muncă nedeclarată 120.000 lei 

di
n 

ca
re

 
pe

nt
ru

 

art. 260 al. 1 lit. e 80.000 lei 

art. 260 al. 1 lit. e1 20.000 lei 

art. 260 al. 1 lit. e2 0 lei 

art. 260 al. 1 lit. e3 20.000 lei 

7 Număr măsuri dispuse pentru remedierea deficiențelor constatate 691 

8 
Nr. persoane intervievate pe baza fișelor de identificare în 
controalele efectuate de Compartimentul muncă nedeclarată  

480 

 

În perioada de referință, s-au intensificat acțiunile de control pentru identificarea angajatorilor 
care primesc 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 Inspecției 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 și transmiterea în REGES, evidențierea pe statele de plată a 
perioadei lucrate de fiecare persoană depistată fără forme legale de angajare, astfel încât să se 
asigure eficiența și finalitatea actului de control. 

Compartimentul muncă nedeclarată din cadrul I.T.M. Arad va efectua și în viitor controale pentru 
identificarea și combaterea cazurilor de muncă nedeclarată și conștientizarea angajatorilor 
asupra obligațiilor legale ce le revin în acest domeniu în concordanță cu legislația europeană. 

Având în vedere contextul epidemiologic existent în anul 2021, nu s-au putut organiza în locații 
închise acțiuni de informare și conștientizare a angajatorilor și a angajaților cu privire la măsurile 
de implementat în ceea ce privește munca nedeclarată și sub-declarată, dar aceste acțiuni de 
informare și conștientizare atât a angajatorilor cât și a angajaților s-au realizat direct cu ocazia 
tuturor verificărilor efectuate (angajatorii la încheierea actelor de control, salariații cu ocazia 
identificărilor efectuate pe teren), precum și prin transmiterea „scrisorilor de informare”, 
împărțirea de pliante de informare la persoane din diverse localități respectiv prin afișele de 
informare care au fost lipite de inspectorii de muncă la avizierele de la primării sau din localitățile 
unde s-au deplasat inspectorii de muncă în acest scop. 

Precizăm faptul că în cadrul activității de control s-a pus un accent deosebit pe latura preventiv-
educativă, aplicându-se sancțiuni doar în cazul unor abateri cu pericol social crescut, în celelalte 
situații fiind aplicate avertismente, dispunând de cele mai multe ori remedierea deficiențelor 
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constatate chiar în timpul controlului sau pe termene scurte, în baza consultanței de specialitate 
acordate de inspectorii de muncă. 

Totodată inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului muncă nedeclarată au participat în 
anul 2021 la toate campaniile și acțiunile derulate de Serviciul control relații de muncă. 

Pentru deficiențele constatate, în procesele verbale de control s-au dispus un număr de 691 
măsuri cu privire la: respectarea prevederilor legale cu privire la munca nedeclarată, respectarea 
clauzelor din contractele colective de muncă, evidențierea orelor de muncă prestate de fiecare 
salariat, acordarea sporului la salarii pentru orele de muncă în regim de noapte prestate precum 
și pentru munca suplimentară, respectarea prevederilor legale cu privire la garantarea în plată a 
salariului minim brut pe economie, încadrarea străinilor, desfășurarea activității ca agent de 
muncă temporar, etc.. 

Cu ocazia controalelor efectuate 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 securitate și sănătate în muncă cu privire la aplicarea și respectarea Legii nr. 
55 din 2021. 

În perioada de referință, s-a asigurat o monitorizare a deficiențelor și a măsurilor dispuse de 
inspectorii de muncă în controalele efectuate și urmărirea lor în regim informatic, în programul 
Pacific și în aplicația Columbo, precum și prin controalele ulterioare pentru urmărirea modului 
de aducere la îndeplinire a acestora, astfel încât să asigurăm eficiența și finalitatea scontată a 
actului de control. 

 

SERVICIUL CONTROL SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ. 

Pe parcursul anului 2021, 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 2021, 

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.  
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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.  

II. ASPECTE LEGISLATIVE 

2.1. Acte normative publicate în Monitorul Oficial al României, în anul - 2021 

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

În contextual situaţiei epidemiologice internaţionale determinată de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2, în anul 2021 activitatea legislativă s-a axat pe adoptarea de acte normative care să 
conțină măsuri în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19.  

Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, care, are ca obiect „instituirea, pe durata stării de alertă declarate în condiţiile legii, 
în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, a unor măsuri temporare şi, 
după caz, graduale, în scopul protejării drepturilor la viaţă, la integritate fizică şi la ocrotirea 
sănătăţii. Starea de alertă a fost prelungită pana in prezent. În vederea punerii în aplicare a 
măsurilor prevăzute de Legea 55/2020, Guvernul a adoptat hotărâri, la propunerea ministerelor 
de resort sau a CNSSU, iar ministerele au emis Ordine. 

În ceea ce privește domeniul de activitate al compartimentului SSM s-a adoptat ORDINUL 
nr.3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-
CoV-2  şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi 
sănătate  în muncă, pe perioada stării de alertă. 

2.2. 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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 III.MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

 
3.1. Structura organizatorică 
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Ca urmare a aprobării noii structuri organizatorice a inspectoratelor teritoriale de muncă, 
structura de personal, în domeniul SSM, s-a modificat la nivelul inspectoratului astfel: 

 

  
3.2. Structura de personal 

Structura distribuţiei inspectorilor de muncă de execuţie pe categorii de vârstă, la 30 
decembrie 2021, este următoarea: 

 - 2 inspectori sub 30 ani - barbati 
- 8 inspectori de muncă între 31 - 60 de ani, din care 2 femei; 

  - 2 inspectori peste 60 ani – 2 barbati; 
Distribuţia pe domenii de activitate economică a inspectorilor de muncă de execuţie la 31 

decembrie  2021 
 

2020  2021

 
Organigrama inspectoratului teritorial de muncă 

 Nr. posturi 
Funcţii de conducere 5 
Control SSM 12 
Supravegherea pieţei 1 din totalul de 

12 
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Domeniu de activitate 
economică 

Nr. 
total 

Nr. 
femei

Nr. 
bărbaţi

Nr. 
total 

Nr. 
femei 

Nr. 
bărbaţi

Agricultură 1 0 1 1 0 1
Minerit 1 0 1 1 0 1

Transporturi 1 0 1 1 0 1
Industrie, comerţ şi alte domenii 10 2 8 9 1 8
Nr. total inspectori de muncă 13 2 11 12 1 11

 

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: 
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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    2021: 2864 

           Numărul de unităţi controlate în anul  2021: 43 

           Numărul de persoane angajate în unităţile controlate: 508 

            Numărul mediu de angajaţi în unităţile din agricultură: 2317 

 
 Indicatori pentru domeniul minier: 

Numărul de unităţi existente în anul     2021: - 57 
Numărul de unităţi controlate  anul    2021: - 21 
Numărul de angajaţi din unităţile controlate: - 1163  
Numărul mediu de angajaţi în unităţile din minerit: -  476 
 
Indicatori pentru domeniul transporturi: 
Numărul de unităţi existente în anul    2021 : - 2723 
 

Nr. 
crt. INDICATORI SPECIFICI      2021 

1. Număr de unităţi controlate 1678
2. Număr de controale efectuate 1678
3 Fondul de timp total ( în zile ) 2794
4. Concedii odihnă, Concedii medicale 454
5. Fondul de timp disponibil ( în zile ) 2340
6. Controale programate 2211
7. Controale pentru verificare masuri 0
8. Controale in vederea autorizării , determinări de noxe 0
9. Cercetare evenimente şi avizare dosare de cerce are cu itm 121
10. Instruiri în domeniul SSM 0
11. Soluţionare scrisori, sesizări şi reclamaţii 8
12. Prestări servicii, în condiţiile legii 0
13. Lucrări de birou 0

14. Perfecţionare profesională 0
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Numărul de unităţi controlate în anul    2021 : 106 
Numărul de angajaţi în unităţile controlate: 5320 
Numărul mediu de angajaţi în unităţile din transporturi:- 11718 
 
Indicatori pentru alte activităţi: 
Numărul de unităţi existente în anul    2021 : - 25642 
Numărul de unităţi controlate în anul    2021 : 1508 
Numărul de angajaţi în unităţile controlate:  192353 
Numărul mediu de angajaţi în unităţile din comerţ, industrie şi alte domenii – 87639 

Repartizarea teritorială a unităţilor din domeniul agricultură, existente în  2021 

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 2021 
 

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 43 43 43 0 508 3

 

Repartizarea teritorială a unităţilor din domeniul minier, existente în    2021. 

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     
2021. 

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 21 21 21 0 1163 1
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Repartizarea teritorială a unităţilor din domeniul transporturi, existente în     2021. 

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    2021. 

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 106 106 106 0 5320 5 
 

Repartizarea teritorială a unităţilor din comerţ, industrie şi alte domenii existente în   2021. 

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    2021. 

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 1508 1508 1408 100 192353 135
 
 
Situaţia grafică a celor  1678 unităţi controlate se prezintă astfel: 
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Figure 1  
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4.3 Autorizarea sau avizarea funcţionării agenţilor economici din punctul de vedere al 

securităţii şi sănătăţii în muncă: 

În    2021, 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. 

 
 
 
 
 

În    2021 fondul de timp disponibil de 2794 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:  CARMEN 
              -94,49 % Controale programate. 
              - 0.01 % Controale pentru verificare masuri.  
              - 0.00 % Controale in vederea autorizării , determinări de noxe ,sesizări . 
              - 5,16 % Cercetare evenimente şi avizare dosare de cercetare cu itm            
              - 0.0 % Instruiri în domeniul SSM; 
             -  0.34 % Soluţionare scrisori, sesizări şi reclamaţii 
              - 0 % Prestări servicii, în condiţiile legii. 
              - 0 %   Lucrări de birou. 
            -  0% Perfecţionare profesională        



 

Str. Episcopiei, nr. 11-13, Arad           - 
25  
Operator de date cu caracter personal nr. 3254 
Tel./Fax: +40 257 257251; +40 257 211862 
Relații cu publicul: +40 257 283644;  
e-mail: itmarad@itmarad.ro ; website: www.itmarad.ro 
 
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 

 
                                                                                                    25            

                                                                          

INSPECŢIA MUNCII 
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ARAD 

 

Nr. total unităţi 
autorizate/avizate 

Nr. unităţi autorizate/avizate în baza unor legi speciale 

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

68 38 21 9 

 
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. 
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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: 

 
5.2. Sancţiunile contravenţionale aplicate pentru încălcările legislaţiei de securitate şi 
sănătate în muncă, pe domenii ale economiei naţionale 
 

AGRICULTURĂ 2021 TRANSPORTURI   2021 

Nr. total de sancţiuni 
contravenţionale: 

16 Nr. total de sancţiuni 
contravenţionale: 

54 

 nr. avertismente 5  nr. avertismente 17 
 nr. amenzi 

contravenţionale 11  nr. amenzi 
contravenţionale 37 

 valoare amenzi (lei) 28500  valoare amenzi (lei) 127500 

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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2021 134 185 59 126 305000 3464 3464 508 508 0 0 0 

INDUSTRIA MINIERĂ   2021 COMERŢ, INDUSTRIE ŞI 
ALTE DOMENII 

  2021 

Nr. total de sancţiuni 
contravenţionale:  

18  Nr. total de sancţiuni 
contravenţionale:  97 
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5.3. Sancţiuni aplicate în domeniul supravegherii pieţei  2021. 

 
Cu ocazia acestor controale au fost verificate 72 de unităţi şi 208 de produse, astfel: 
- pe directiva Echipamente electrice de joasă tensiune au fost verificate 44  produse conforme; 
- pe directiva Maşini industriale au fost verificate 38 produse conforme;  
- pe directiva Echipamente individuale de protecţie au fost verificate 106 produse conforme;  
-conform HG 1102/2014 – articole pirotehnice – 20 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  2021. 
Având la bază „ Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii “  Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Arad a desfăşurat în anul 2021 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-
au dispus 58 măsuri, au fost sanctionati 17 angajatori, s-au aplicat 4 amenzi in valoare de 10.500 
lei si 25 avertismente. 
 
  2. Campanie națională de verificare a modului de respectarea a cerintelor minime de 
securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor – cod CAEN 41,42,43. 
In trim I 2021  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 
februarie -decembrie 2021 in cele 4 etape stabilite in planul de actiune. In cadrul campaniei in 

 nr. avertismente 6  nr. avertismente 31 

• nr. amenzi 
contravenţionale 

12  nr. amenzi 
contravenţionale 66 

• valoare amenzi (lei) 32000
 valoare amenzi (lei) 117000 

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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anul 2021  au fost controlate 127 unitaţi s-au dispus 318 măsuri fiind aplicate 8 amendă în valoare 
26.000 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.  

3. Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de 
competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2021, coordonat 
de către Comisia Europeană. Cu ocazia acestor controale au fost verificate 72 de unităţi şi 208 
de produse, astfel: 
- pe directiva Echipamente electrice de joasă tensiune au fost verificate 44  produse conforme; 
- pe directiva Maşini industriale au fost verificate 38 produse conforme;  
- pe directiva Echipamente individuale de protecţie au fost verificate 106 produse conforme;  
-conform HG 1102/2014 – articole pirotehnice – 20 produse conforme: 
Nu au fost identificate produse neconforme. 
 
4. Acțiune de control privind obligațiile angajatorilor de a implementa, pe baza principiilor 
generale de prevenire, măsurile necesare pentru asigurarea securității și protecția 
lucrătorilor care îsi desfășoara activitatea la locurile de muncă din industria extractivă de 
suprafață, diviziunile CAEN 05,07,08.  Actiunea s-a desfășurat pe parcursul trimestrelor I, II, III, 
si IV al anului 2021, având 3  etape de realizare a acțiunii (etapa I- de informare, etapa a II-a de 
control, etapa a III-a de verificare a măsurilor dispuse anterior). S-a efectuat controale la 21 
unități din domeniul –industria extractiva de suprafață, unde s-au dispus 42 măsuri, aplicandu-se 
18 de sancțiuni (6 avertismente și 12 amenzi in valoare de 32.000 lei).  
 
5. Acțiune de verificare a modului în care angajatorii au îndeplinit măsurile pentru 
normalizarea condițiilor de muncă la locurile de muncă încadrate în condiții deosebite. La 
nivelul județului Arad sunt 3 unități care dețin aviz de încadrare a locurilor de muncă eliberat de 
Inspecția Muncii. În cadrul acestor unități sunt 30 de locuri de muncă încadrate în condiții speciale 
cu un numar de 204 salariați care lucrează în aceste condiții. 

6. 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-a efectuat controale la 106 unitati, unde s-au aplicat 37 de sancțiuni 
cotravenționale în valoare de 127.500 și 17 de avertismente.  

7. Acțiunea de verificare a respectării prevederilor legale de securitate și sănătate în muncă 
în ceea ce privește modul de utilizare a echipamentelor de muncă și a tehnologiilor de 
exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe 
drumurile forestiere. Actiunea s-a derulat in trimestrele I si IV al anului 2021, având 2  etape de 
realizare a acțiunii (etapa I- efectuare control în perioada 11.02.12.03.2021 și etapa a II-a de 
control – efectuare control în perioada 04.10-19.11.2021). S-a efectuat controale la 14 unitati și 
s-au dispus 53 de măsuri. 
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8. Actiunde de control pentru verificarea modului in care se respecta prevederile legfale la 
comercializarea articolelor pirotehnice.  In trimestrul IV al anului 2021 s-au efectuat 6 controale 
la unitatile care comercializeaza articole pirotehnice, in urma carora s-au dispus 10 masuri de 
remediere a neconformitatilor constatate. 
 

9. Acțiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din 
microîntreprinderi  (1-9 lucrători). Conform metodologiei s-au selectat microîntreprinderile 
active din județul Arad cu 1-9 lucrători, din baza de date a ITM Arad. Astfel au fost transmise 220 
de chestionare (Chestionar privind respectarea cerințelor minime generate de securitate și 
sănătate în muncă – Anexa 1). Ulterior transmiterii chestionarelor completate de către angajatorii 
selectați către ITM Arad, inspectorii de muncă au efectuat controale la 175 de unități. S-au dispus 
401 de masuri si s-au aplicat 236 sanctiuni (224 avertismente si amenzi în valoare de 17.000 lei. 

 
10.  Acțiune de control privind prevenirea expunerii lucrătorilor la riscul de infectare cu noul 
coronavirus. Actiunea de control s-a desfășurat în perioada februarie-decembrie 2021. Inspectorii 
de muncă au efectuat 326 de controale pentru a verifica respectarea prevederilor legale privind 
protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea, la locurile de muncă, la agentul 
biologic noul coronavirus (SARS-CoV-2). Inspectorii de muncă a consemnat in Chestionarul privind 
verificarea riscurilor legate de expunerea la agentul biologic noul coronavirus – Anexa 1 din 
metodologie, rezultatul verificărilor efectuate în cele 326 de unități. Conform raportului final al 
actiunii de control privind prevenirea expunerii lucratorilor la riscul de infectare cu noul 
coronavirus, s-au dispus 266 de măsuri, s-au aplicat 62 de sancțiuni (53  de avertismente si 19 
amenzi în valoare de 19.000). 
             
    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 2021, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad au fost înregistrate 418 petiţii, din care 
108 au fost de competenţă comună securitate şi sănătate în muncă şi relaţii de muncă, 294 
exclusiv în domeniul relaţii de muncă şi 16 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 
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obiecte; nesemnalizarea  respectiv neîngrădirea instalaţiilor electrice existente în şantier, 
necomunicarea la ITM a evenimentelor, etc. 
 
7.2  Relaţia cu mass-media 
 
Pe parcursul  anului  2021 au fost emise un număr de 20 comunicate de presă, 161 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  2021. 
 
În  2021 au fost înregistrate un nr. de 310 evenimente din care 15 mortale, 4 cu invaliditate, 2 
colective , un străin și 288 cu incapacitate temporară de muncă a lucrătorilor. 
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2021 
310 290 2 0 18 249 232 4 7 6 5 1

 
Pe parcursul  2021 până la data de 31.12.2021 la I.T.M Arad s-au înregistrat un număr de 310 
comunicări evenimente, din care 22 de evenimente au fost cercatate de catre ITM Arad si 288 de 
evenimenate au fost cercetate de catre angajator. Din totalul de 287 de evenimenate cercetate 
de catre angajator un numar de 179 au fost accidente de muncă, 18 evenimente în afara muncii, 
si 90 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 13 amenzi în valoare de 56500  lei. 
 
 
8.2. Aspecte generale ale morbidităţii profesionale 



 

Str. Episcopiei, nr. 11-13, Arad           - 
31  
Operator de date cu caracter personal nr. 3254 
Tel./Fax: +40 257 257251; +40 257 211862 
Relații cu publicul: +40 257 283644;  
e-mail: itmarad@itmarad.ro ; website: www.itmarad.ro 
 
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 

 
                                                                                                    31            

                                                                          

INSPECŢIA MUNCII 
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ARAD 

 
Structurile de medicina muncii din cadrul Direcţiilor de Sănătate Publică judeţene şi a 
Municipiului Bucureşti raportează, cu o periodicitate anuală, Centrului Naţional de Monitorizare 
a Riscurilor din Mediul Comunitar (CNMRMC), situaţia absenteismului medical ca urmare a bolilor 
profesionale din anul respectiv.  
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  2021 
 

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  1
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
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
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ACTIVITATE  ECONOMICĂ  
Nr. cazuri noi 

de boli 
profesionale

TOTAL 7
 
Aspecte specifice ale morbidităţii 
În structura morbidităţii profesionale  al anului  2021,  au fost semnalate şi declarate  7 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 

 
2021 

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 2021 
s-au înregistrat 640 de comunicări efectuate de angajatori, prin  care au informat inspectoratul 
teritorial de muncă asupra salariatelor gravide. 
 

 

Inspector Șef, 

Ecaterina Isac 


