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RAPORT DE ACTIVITATE
AL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ CARAŞ – SEVERIN
SEM. I 2013
RELAŢII DE MUNCĂ
În conformitate cu atribuţiile ce revin inspectoratelor teritoriale de muncă, având în vedere
Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2013, Inspectoratul Teritorial de Muncă
Caraş-Severin a urmărit respectarea prevederilor legale referitoare la relaţiile de muncă, conform
Programului propriu de acţiuni, aprobat de Inspecţia Muncii.
Pentru realizarea obiectivelor propuse prin Programul Propriu de Acţiuni, Inspectoratul
Teritorial de Muncă Caraş-Severin are aprobate la sfârşitul semestruluil I 2013, prin statul de funcţii,
un număr de 49 posturi, din care 15 pentru Serviciul Control Relaţii de Muncă, inclusiv Inspectorul
şef adjunct de resort şi 8 posturi pentru activitatea de evidenţă a muncii. Compartimentul Îndrumare
Angajatori şi Angajaţi în domeniul Relaţiilor de Muncă este organizat în 3 puncte de lucru din judeţ
(Reşiţa, Caransebeş, Oraviţa).
Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2013 reprezintă baza organizării şi
desfăşurării activităţii inspectoratului.
SERVICIUL CONTROL RELAŢII DE MUNCĂ
În semestrul I 2013, activitatea Serviciului Control Relaţii de Muncă s-a bazat pe desfăşurarea
acţiunilor cuprinse în Programul Propriu de Acţiuni al ITM Caraş-Severin pentru anul 2013, după cum
urmează:
Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Codului Muncii - Legea
nr.53/2003 modificată şi completată, a altor acte normative de dreptul muncii,
precum şi a clauzelor contractelor colective de muncă.
Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile O.U.G nr. 56/2007
privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României modificată
si completată precum şi a O.U.G nr. 102/2005 actualizată privind libera circulaţie pe
teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale UE şi spaţiului economic
european.
Verificarea modului în care agenţii economici respectă prevederile Legii nr. 156/2000
privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate modificată şi
completată.
Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr. 344/2006 şi a
H.G. nr.104/2007 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii
transnaţionale
Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile H.G. 500/2011 privind
registrul general de evidentă a salariatilor modificat si completat
Campanie judeţeană privind identificarea si combaterea cazurilor de munca
nedeclarata pe timp de noapte in domeniile:
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- restaurante, baruri, discoteci;
- unitati de morarit si panificatie.
Campanie judeţeană privind respectarea de către angajator a prevederilor Legii nr.
52/2011, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri şi a
normelor de aplicare a acesteia. Având în vedere faptul că judeţul Caraş-Severin este
situat în zonă muntoasă, vor fi verificaţi cu preponderenţă angajatorii care deţin suprafeţe
mari de livezi, angajatorii care deţin pensiuni turistice, precum şi angajatorii deţin un
număr mare de animale.
Campanie judeţeană privind respectarea de către angajatori a prevederilor art. 78 ,
alin. 2 şi 3 din Legea nr. 448/2006, modificată şi completată privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Campanie judeţeană privind depistarea muncii fără forme legale în unităţile
spitaliceşti (în activitatea administrativă şi cea de deservire)
Campanie judeţeană privind depistarea muncii fără forme legale şi verificarea
timpului de lucru în cluburi şi asociaţii sportive (fotbal, handbal, box, nataţie)
Campanie judeţeană
Evidentierea efectelor negative ale muncii nedeclarate prin organizarea periodică a
unor Sesiuni de informare şi conştientizare adresate angajatorilor şi angajaţilor, pe zone
ale judeţului Caraş-Severin: Reşiţa, Caransebeş, Moldova Nouă, Băile Herculane.
Verificarea încadrării în muncă a personalului de specialitate şi administrativ din
cadrul unităţilor bisericeşti - arhiepiscopii, episcopii şi mitropolii.
Verificarea încadrării în muncă a personalului auxiliar din cadrul unităţilor de
învăţământ – grădiniţe cu program prelungit, cantine şcolare şi internate şcolare.
Campanie privind identificarea cazurilor de munca fără forme legale la unităţile de
alimentaţie publică care desfăşoară activităţi comerciale cu terase.
Campanii Naţionale
1. Campania Naţională privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă
nedeclarată în domeniul confecții-textile, pielărie și încălțăminte.
Campania s-a desfăşurat în perioada 27.02.2013-28.02.2013 şi s-a finalizat cu următoarele
rezultate:
o au fost controlaţi un număr de 21 agenţi economici
o au fost depistate 57 de deficienţe pentru care s-au dispus tot atâtea măsuri
o nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale
2. Campania Naţională privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă
nedeclarată în domeniul întreținere și reparare autovehicule.
Campania s-a desfăşurat pe timp de noapte în perioada 06.03.2013-07.03.2013 şi s-a finalizat
cu următoarele rezultate:
o au fost controlaţi un număr de 36 agenţi economici
o au fost depistate 86 de deficienţe pentru care s-au dispus tot atâtea măsuri
o au fost aplicate 8 sancţiuni contravenţionale, din care o amendă contravenţională, în
valoare de 10.000 lei, pentru munca la negru, depistându-se o persoană care desfăşura
activitate fără forme legale de angajare.
3. Campania Naţională privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă
nedeclarată în domeniul fabricării produselor de brutărie și a produselor făinoase.
Campania s-a desfăşurat în perioada 19.03.2013-21.03.2013 şi s-a finalizat cu următoarele
rezultate:
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o au fost controlaţi un număr de 30 agenţi economici
o au fost depistate 85 de deficienţe pentru care s-au dispus tot atâtea măsuri
au fost aplicate 16 sancţiuni contravenţionale, din care 3 amenzi contravenționale în valoare de
31.500 lei, din care 30.000 lei pentru munca la negru, depistându-se 3 persoane care desfășurau
activitate fără forme legale de angajare.
4. Campania Naţională privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă
nedeclarată în domeniul fabricării produselor de brutărie și a produselor făinoase..
Campania s-a desfăşurat în perioada 25.04.2013-26.04.2013 şi s-a finalizat cu următoarele
rezultate:
o au fost controlaţi un număr de 29 agenţi economici
o au fost depistate 50 de deficienţe pentru care s-au dispus tot atâtea măsuri
au fost aplicate 15 sancţiuni contravenţionale, din care 3 amenzi contravenţionale, în valoare
de 21.500 lei, din care 20.000 lei pentru munca la negru, depistându-se 2 persoane care desfășurau
activitate fără forme legale de angajare.
5. Campania Naţională privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă
nedeclarată în domeniul construcții.
Campania s-a desfăşurat în zilele de 11.06.2013 şi 19.06.2013 și s-a finalizat cu următoarele
rezultate:
o au fost controlaţi un număr de 25 agenţi economici
o au fost depistate 44 de deficienţe pentru care s-au dispus tot atâtea măsuri
o au fost aplicate 17 sancţiuni contravenţionale, din care 8 amenzi contravenţionale, în
valoare de 115.000 lei, din care 70.000 lei pentru munca la negru, depistându-se 7
persoane care desfășurau activitate fără forme legale de angajare..
Campanie privind respectarea de către angajatori a prevederilor Legii nr. 156/2000 ,
modificată şi completată prin O.G. nr. 43/2002, privind protecţia cetăţenilor români care
lucrează în străinătate.
În evidenţa Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraş-Severin la sfârșitul semestrului I 2013,
sunt înregistrate 30 societăţi comerciale la nivelul inspectoratului teritorial de muncă, în baza art.9 lit e
din Legea nr 156/2000 modificată şi completată prin O.G NR 43/2002:
În cadrul controalelor derulate în sem. I 2013 au fost verificate 22 societăţi comerciale,
stabilindu-se 38 de măsuri pentru intrarea în legalitate. Celelalte 8 societăţi comerciale urmează a fi
verificate în semestrul II 2013.
Din analiza activităţii de control, în vederea identificării şi combaterii muncii fără forme
legale, desfăşurată de inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Control Relaţii de Muncă pe sem. I
2013, concluzionăm:






au fost controlaţi un număr de 921 angajatori, din care la 887 s-a urmărit depistarea
muncii fără forme legale;
numărul salariaţilor angajatorilor controlaţi – 19.389, din care 9.132 femei;
au fost depistaţi că practică munca fără forme legale un număr de 73 angajatori;
au fost depistate desfăşoarând activitate fără forme legale de angajare un număr de 93
de persoane (comerț - 29, construcții – 12, lemn – 5, alte domenii – panificație,
restaurante, baruri, confecții, service auto, spălătorii etc. - 47);
au fost aplicate un număr de 454 sancţiuni contravenţionale, din care 108 reprezintă
amenzi în valoare totală de 1.072.300 lei, după cum urmează: 73 amenzi pentru muncă
fără forme legale (930.000 lei) şi 35 de amenzi pentru nerespectarea altor prevederi
legale (142.300 lei)
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Valoarea totală a amenzilor contravenţionale aplicate pentru practicarea muncii fără forme
legale (930.000 lei) reprezintă 86,72% din valoarea totală a amenzilor contravenţionale aplicate în
domeniul relaţiilor de muncă (1.072.300 lei).
În urma controalelor s-a constatat că aspectele sub care se manifestă munca la negru în judeţ,
sunt următoarele:
- înţelegerea dintre angajator şi angajat în urma căreia angajatul prestează munca în lipsa
unui contract individual de muncă;
- sustragerea angajatorului de la obligaţia de a înregistra în termen legal în aplicaţia Revisal
a contractelor individuale de muncă încheiate cu angajaţii
- cauzele identificate ca generatoare de situaţii de muncă fără forme legale sunt:
- numărul redus de angajatori ofertanţi de locuri de muncă ceea ce determină acceptarea
prestării de muncă fără forme legale;
- mentalitatea angajatorilor, care uneori vizează prin toate mijloacele posibile maximizarea
profiturilor;
- mentalitatea angajaţilor, care caută să-şi suplimenteze veniturile, aflate de cele mai multe
ori la limita subzistenţei;
- necunoaşterea prevederilor legale în vigoare care se asociază cu neconştientizarea deplină a
consecinţelor ce derivă din neîntocmirea contractului de muncă.
Din fondul de timp în SEM. I 2013 (1605 zile),
- un procent de 76,76 % (1232 zile) a fost alocat controlului efectiv;
- 8,41 % (135 zile) a fost alocat consultanţei acordate agenţilor economici;
- 7,23 % (116 zile) a fost alocat soluţionării petiţiilor primite de la cetăţeni
- 7,60 % (122 zile) a fost alocat lucrărilor de birou şi perfecţionării profesionale.
Utilizarea fondului de timp efectiv pentru Relatii de Munca (%)
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În perioada de referinţă, la sediul ITM au fost înregistrate 136 de petiţii în domeniul Relaţiilor
de Muncă, 129 dintre acestea fiind rezolvate până la sfârşitul perioadei de raportare, iar cele 7 petiţii
rămase se găsesc în timpul termenului legal de rezolvare.
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