INSPECłIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ DÂMBOVIłA

RAPORT DE ACTIVITATE
AL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ DÂMBOVIłA
PENTRU ANUL 2020
Conform prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de interes
public şi a normelor metodologice de aplicare aprobate prin HG 123/07.02.2002
„Raportul întocmit în baza Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informaŃiile de interes public,
reflectă activitatea desfășurată în anul 2020 de Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmboviţa, activitate
stabilită în acord cu Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii. Priorităţile pentru anul 2020 le-au
reprezentat combaterea fenomenului de muncă nedeclarată și prevenirea riscurilor de accidentare şi
îmbolnăvire profesională.
Acţiunile de control au urmărit verificarea aplicării corecte și unitare a actelor normative care
reglementează relaŃiile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă şi supravegherea pieŃei produselor din
domeniul său de competenŃă.
În vederea eficientizării acţiunilor de control, Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmboviţa a
colaborat cu autorităŃile locale, respectiv, Inspectoratul de Jandarmi JudeŃean și Inspectoratul Judeţean
de Poliţie, în baza protocoalelor încheiate între acestea și Inspecţia Muncii.
Respectarea principiului transparenŃei instituŃionale a fost asigurată prin publicarea informaŃiilor de
interes public în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 şi furnizarea tuturor informaŃiilor solicitate
ce intră în sfera de activitate a instituŃiei.” – Inspector Șef, Marius LIXANDRU
I. Misiunea Inspectoratului Teritorial de Muncă Dâmboviţa
Misiunea Inspectoratului Teritorial de Muncă Dâmboviţa constă în:
-controlul aplicării prevederilor legale referitoare la relaŃiile de muncă, sănătatea şi securitatea în
muncă şi supravegherea pieŃei;
-furnizarea de informaŃii angajatorilor şi salariaŃilor cu privire la mijloacele de aplicare a
prevederilor legale în domeniile de competenŃă;
-informarea autorităŃilor competente despre deficienŃele sau abuzurile legate de aplicarea
dispoziŃiilor legale în vigoare;
-prestarea de servicii specifice domeniului său de activitate;
-iniŃierea de propuneri pentru îmbunătăŃirea cadrului legislativ din domeniile sale de activitate, pe
care le înaintează Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.
Obiectivele anului 2020 au fost stabilite în concordanţă cu Programul Cadru de Acţiuni al Inspectoratului
Teritorial de Muncă Dâmboviţa aprobat de Inspecţia Muncii.
Date de contact ale Inspectoratului Teritorial de Muncă Dâmboviţa: Târgoviște, str. Revoluţiei,
bl.C8, parter+etaj1, telefon 0245612021,e-mail itmdambovita@itmdambovita.ro, fax:0245615240.
II. Obiectivele care trebuiau atinse în anul 2020
II.1. În domeniul relaŃiilor de muncă:
-identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată în domenii susceptibile utilizării
frecvente a acesteia; -verificarea modului în care se respectă legislaţia în domeniul relaţiilor de muncă în
transportul rutier; - verificarea modului de respectare, de către angajatori, a prevederilor O.G. nr. 25/2014
privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările
ulterioare; -verificarea modului de respectare, de către angajatori, a prevederilor Legii nr. 156/2000
privind protecŃia cetăŃenilor români care lucrează în străinătate, republicată, cu modificările și
completările ulterioare; -verificarea modului de respectare de către beneficiari a prevederilor Legii nr.
52/2011 privind exercitarea unor activităŃi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi
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completările ulterioare, şi a normelor de aplicare a acesteia; -verificarea modului de respectare a
prevederilor legale privind timpul de muncă și timpul de odihnă; - acŃiune de informare şi conştientizare a
angajatorilor și a angajaţilor cu privire la noile reglementări în domeniul relaţiilor de muncă; - acŃiune de
informare și conştientizare a cetăţenilor români aflaţi în căutarea unui loc de muncă în străinătate, cu
privire la riscurile la care se pot expune prin necunoașterea prevederilor legale; - acŃiune de informare şi
conştientizare a cetăţenilor străini aflaţi pe teritoriul României, cu privire la condiţiile de angajare și la
drepturile pe care le au ca lucrători în România; -acţiune de control privind verificarea modului în care se
respectă prevederile Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaŃi,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; -acţiune de control privind verificarea modului de
respectare, de către angajatori, a prevederilor legale privind stagiul pentru absolvenŃii de învăŃământ
superior, internshipul și ucenicia la locul de muncă; -acţiune de verificare privind respectarea prevederilor
art. 33 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare; -acţiuni de îndrumare a funcţionarilor publici cu atribuţii în domeniul contractelor
colective de muncă și monitorizare relaţii de muncă, cu privire la prevederile noilor acte normative
specifice activităţii desfășurate; -diseminarea de bune practici în ceea ce privește metode eficiente de
depistare a muncii nedeclarate; -acţiuni de informare și conștientizare a angajatorilor, cu privire la
aplicarea noilor prevederi legale privind munca nedeclarată; -acţiuni de informare și conștientizare a
angajatorilor, cu privire la aplicarea noilor prevederi legale privind munca nedeclarată; -acţiuni de
monitorizare și verificare a modului în care este organizată și se derulează activitatea referitoare la
registrul general de evidenţă a salariaţilor; -acţiuni de monitorizare și verificare a modului în care se
derulează activitatea de înregistrare a contractelor colective de muncă/acte adiţionale la contractele
colective de muncă încheiate la nivel de unitate.
II.2.În domeniul sănătăŃii şi securităŃii în muncă și al supravegherii pieţei:
-organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă - Prevenirea
riscurilor generate de substanţe periculoase, sub egida AgenŃiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în
Muncă; - program educaţional privind prevenirea în mediul lucrativ și consilierea profesională timpurie a
elevilor din ciclul gimnazial – Proiect AVE; -verificarea privind obligaţiile angajatorilor de a implementa, pe
baza principiilor generale de prevenire, a măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii și protecţia
lucrătorilor care își desfășoară activitatea la înălţime; -verificarea respectării prevederilor referitoare la
autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii și sănătăţii în muncă, conform H.G. nr.1425/2006,
cu modificările și completările ulterioare; -supravegherea pieŃei produselor industriale din domeniul de
competenŃă al InspecŃiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2020, coordonat de către
Comisia Europeană; -verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate și sănătate în
muncă în unităţile de exploatări forestiere; -identificarea unei metode de evaluare a factorilor psihosociali
de risc și a măsurilor de combatere a stresului la locurile de muncă; -acţiune de control pentru verificarea
modului în care angajatorii, care desfășoară activităţi de transport și distribuţie energie electrică, respectă
prevederile legale în domeniul securităţii și sănătăţii la lucrările de mentenanţă sau la intervenţiile
ocazionale; -acţiune de control pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legale la
comercializarea articolelor pirotehnice; -acţiune de informare și control pentru verificarea modului în care
sunt respectate cerinţele minime de securitate și sănătate în muncă, în cazurile în care activităţile
economice desfășurate necesită utilizarea substanţelor chimice periculoase în procesele tehnologice; acţiune de verificare a stadiului de realizare a măsurilor propuse şi asumate pentru normalizarea locurilor
de muncă, la angajatorii care au obţinut reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiŃii
deosebite; -acţiune de îndrumare a inspectorilor de muncă din serviciile și compartimentele de control
securitate și sănătate în muncă, pentru o abordare unitară a prevederilor legislaţiei din domeniul de
competenţă și pentru diseminarea modelelor de bune practici în activitatea de control și cercetare a
evenimentelor; -acŃiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din
microîntreprinderi (1 - 9 lucrători); -acŃiune de informare referitoare la bunele practici europene privind
verificarea evaluării riscurilor din perspectiva de vârstă şi gen, precum şi de prevenire a afecŃiunilor
musculo-scheletice şi a riscurilor psihosociale.
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II.3. Programe desfăşurate de Inspectoratul Teritorial de Muncă DâmboviŃa:
-campania naŃională de control vizând identificarea muncii nedeclarate la angajatorii care activează
în domeniul construcŃiilor; -campania vizând verificarea timpului de muncă/timpului de odihnă în domeniul
fabricării produselor textile, confecŃiilor, pielăriei şi încălŃămintei; -campanie privind respectarea de către
transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale
de muncă, a timpului de muncă şi de odihnă pentru conducătorii auto; -campania pentru verificarea
respectării legislaŃiei privind angajarea în muncă a cetăŃenilor străini non UE; -campanie privind exercitarea
unor activităŃi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.
III. Indicatori de performanţă
-Număr de controale efectuate:
-în domeniul relaţiilor de muncă - 1338
-în domeniul securităţii și sănătăţii în muncă - 910
-Numărul sancŃiunilor contravenŃionale aplicate:
-în domeniul relaţiilor de muncă - 207
-în domeniul securităţii și sănătăţii în muncă –1423
-Valoarea sancŃiunilor aplicate:
-în domeniul relaţiilor de muncă - 1924800 lei
-în domeniul securităţii și sănătăţii în muncă -182500 lei
-Număr accidente de muncă:
-care au produs incapacitate temporară de muncă – 45
-accidente urmate de invaliditate - 0
-accidente urmate de deces – 3
-Activitatea de supravegherea pieţei:
-unităţi controlate – 24
-produse controlate –365
-număr măsuri dispuse - 6
- Identificarea și combaterea muncii nedeclarate:
-număr angajatori sancŃionaŃi pentru folosirea forŃei de muncă fără forme legale - 48
-persoane identificate fără contracte individuale de muncă - 176
-persoane depistate ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul
general de evidenŃă a salariaŃilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităŃii - 117
-nr.persoane depistate la muncă în perioada în care au avut contractele individuale de muncă
suspendate - 7
- nr. persoane depistate la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului
individual de muncă cu timp parŃial - 0
-valoarea amenzilor aplicate pentru munca nedeclarată -1600600 lei
-Număr angajatori care au achiziţionat registrul de evidenţă a zilierilor - 16
-Număr zilieri înregistraţi - 43449
-Contracte colective de muncă înregistrate - 48
Un număr important de acŃiuni de control au fost generate de sesizările şi reclamaŃiile petenŃilor,
persoane fizice sau juridice și instituŃii publice. In anul 2020 Inspectoratului Teritorial de Muncă Dâmboviţa
a soluţionat 493 sesizări prin care se reclamau incălcări ale legislaţiei muncii privitoare la: nerespectarea
clauzelor contractelor individuale de muncă, neîntocmirea formelor legale de angajare, neonorarea
drepturilor salariale pentru munca prestata, neîncetarea contractelor individuale de muncă la data
întreruperii raporturilor de muncă, nerespectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă.
IV.1. Bugetul Inspectoratului Teritorial de Muncă Dâmboviţa
In anul 2020 au fost alocate fonduri de la bugetul de stat în sumă totală de 3.850.640 lei pentru
desfășurarea activităţii instituţiei și s-au efectuat plăţi în suma de 3.832.254 lei, obţinându-se astfel o
proporţie de 99,52%.
Situaţia cheltuielilor detaliate pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole se prezintă astfel: Capitolul
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Denumire cheltuială

cod

TOTAL CHELTUIELI

Total cheltuială

Total cheltuială

repartizată

executată

3.850.640

3.832.254

3.850.640

3.832.254

Subcapitolul 68.01.02
Subcapitolul 68.01.02
Cheltuieli curente

01

3.850.640

3.832.254

Titlul I. Cheltuieli de personal

10

3.550.630

3.541.512

Cheltuieli salariale în bani

10.01

3.396.200

3.388.032

Salarii de bază

10.01.01

2.810.000

2.804.625

Sporuri pentru condiţii de muncă

10.01.05

320.000

317.836

Alte sporuri

10.01.06

21.000

20.808

Indemnizaţia de hrană

10.01.17

141.000

140.599

Alte drepturi salariale în bani

10.01.30

104.200

104.164

Vouchere de vacanţă

10.02.06

55.100

55.100

Contribuţii

10.03

99.330

361.419

Contribuţii pentru asigurări sociale de

10.03.01

18.040

17.812

Contribuţii pentru asigurări de somaj

10.03.02

520

497

Contribuţii pentru asigurări sociale de

10.03.03

5.250

5.166

10.03.04

160

150

10.03.06

860

844

Contribuie asiguratorie pentru muncă

10.03.07

74.500

73.911

Titlul II. Bunuri și servicii

20

300.010

290.742

Bunuri și servicii

20.01

242.100

237.703

Furnituri de birou

20.01.01

18.000

17.283

Materiale de curăţenie

20.01.02

8.500

8.463

Încălzit, iluminat și forţa motrică

20.01.03

56.000

53.874

Apă, canal și salubritate

20.01.04

3.600

3.518

Carburanţi și lubrifianţi

20.01.05

25.000

25.000

Piese de schimb

20.01.06

2.000

1.893

Poștă, telecomunicaţii

20.01.08

29.000

27.884

Alte bunuri și servicii pentru întreţinere

20.01.30

100.000

99.788

stat

sănătate
Contribuţii pentru asigurări de
accidente de muncă și boli profesionale
Contribuţii pentru concedii și
indemnizaţii
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și funcţionare
Reparaţii curente

20.02

4.000

2.345

Bunuri de natura obiectelor de

20.05

10.700

10.677

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10.700

10.677

Deplasări, detașări, transferări

20.06

1.500

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.500

0

Cărţi, publicaţii și materiale

20.11

1.200

1.171

Protecţia muncii

20.14

32.000

31.402

Alte cheltuieli

20.30

8.510

7.444

Prime de asigurare non-viaţă (RCA;

20.30.03

7.500

6.944

20.30.30

1.010

500

inventar

documentare

CASCO)
Alte cheltuieli cu bunurile și serviciile

2. Informaţii legate de procesul de achiziţii publice, achiziţii sectoriale și concesiunile de lucrări și
servicii
2.1. Lista de contracte încheiate
Nr.
crt.
1.

Procedura de
Obiectul contractului

Suma

achiziţii
publice folosită

Servicii de

Numele
câștigătorului

10.795

Achiziţie directă

C.N. Poșta Română

13.970

Achiziţie directă

Orange SA

corespondenţă
2.

Servicii de telefonie
mobilă

Romania

3.

Servicii de telefonie fixă

3.636

Achiziţie directă

Telekom România

4.

Servicii de curăţenie

6.565

Achiziţie directă

Exces Theo Serv
SRL

5.

Servicii de supraveghere

35.489

Achiziţie directă

CNM Guard SRL

226

Achiziţie directă

Certsign SA

și pază
6.

Servicii de certificare
digitală

7.

Servicii spălătorie auto

1.260

Achiziţie directă

Teoma Electric SRL

8.

Servicii depozitare

23.022

Achiziţie directă

I.I. Huiu Ion Lucian

arhivă
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9.

10.

Servicii de perfecţionare

400

profesională

950

Furnizare bonuri valorice

14.942

Achiziţie directă

Trivento
Achiziţie directă

carburanţi auto
11.

Servicii de asistenţă

Adminpedia

OMV Petrom
Marketing SRL

3.999

Achiziţie directă

Sintec SRL

tehnică software

2.2. Numărul de procese de achiziţii pe categorii pentru anul 2017

Nr.

Categoria de

crt.

achiziţii

Nr. de
procese de
achiziţii

Din care nr.
achiziţii prin
sistemul
electronic

Durata

Număr de

medie a

contestaţii

unui

formulate la

proces de

C.N.S.C.

achiziţie

1.

Furnituri de birou

3

3

7 zile

-

2.

Materiale de

1

1

5 zile

-

1

1

5 zile

-

curăţenie
3.

Carburanţi și
lubrifianţi

4.

Piese de schimb

1

1

5 zile

-

5.

Poștă,

3

2

5 zile

-

13

8

7 zile

-

2

2

5 zile

-

telecomunicaţii
6.

Alte bunuri și servicii
pentru întreţinere și
funcţionare

7.

Bunuri de natural;
obiectelor de
inventar

8.

Cărţi, publicaţii

1

1

5 zile

-

9.

Pregătire

2

0

5 zile

-

profesională
10.

Protecţia muncii

1

1

5 zile

-

11.

Prime de asigurare

1

1

5 zile

-

1

0

5 zile

-

non-viaţă
12.

Cazare
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2. Informaţii legate de procesul de achiziţii publice, achiziţii sectoriale și concesiunile de lucrări
și servicii
2.1. Lista de contracte încheiate
Nr.
crt.

Procedura de
Obiectul contractului

Suma

achiziţii publice

Numele câștigătorului

folosită

1.

Servicii distribuire corespondenţă

2.

Servicii telefonie mobilă

3.

Servicii telefonie fixă

4.

Servicii tiparire și livrare

11689,88

Achiziţie directă

C.N. Poșta Română

16.143,54

Achiziţie directă

Vodafonne SA Romania

1.785

Achiziţie directă

Telekom România

0,01

Achiziţie directă

Sodexo Pass Romania

47024,04

Achiziţie directă

CNM Guard SRL

759,22

Achiziţie directă

Certsign SA

2.000

Achiziţie directă

SCM Carol Davila

23.019,36

Achiziţie directă

I.I. Huiu Ion Lucian

26284,48

Achiziţie directă

Mavexim SRL

5426,40

Achiziţie directă

Sintec SRL

49.698,59

Achiziţie directă

Renault Commercial

vouchere vacanţă
5.

Servicii pază, monitorizare și
intervenţie

6.

Servicii de certificare digitală

7.

Servicii medicina muncii

8.

Servicii depozitare arhivă

9.

Servicii revizii, întreţinere și
reparaţii auto

10.

Servicii de asistenţă tehnică
software

11.

Furnizare autoturism prin
programul Rabla-Clasic

12.

Roumanie SRL

Servicii dezinfectie

14256,80

Achiziţie directă

Mickval SRL

2.2. Numărul de procese de achiziţii pe categorii pentru anul 2020
Nr.
crt.

Nr. de
Categoria de achiziţii

procese de
achiziţii

Din care nr.

Durata

Număr de

achiziţii prin

medie a

contestaţii

sistemul

unui proces

formulate la

electronic

de achiziţie

C.N.S.C.

1.

Furnituri de birou

3

3

7 zile

-

2.

Materiale de curăţenie

1

1

5 zile

-

3.

Carburanţi și lubrifianţi

1

1

5 zile

-

4.

Piese de schimb

1

1

5 zile

-

5.

Poștă, telecomunicaţii

3

2

5 zile

-

6.

Alte bunuri și servicii

13

8

7 zile

-

2

2

5 zile

-

pentru întreţinere și
funcţionare
7.

Bunuri de natura
obiectelor de inventar

8.

Cărţi, publicaţii

1

1

5 zile

-

9.

Protecţia muncii

1

1

5 zile

-
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10.

Prime de asigurare non-

1

1

5 zile

-

viaţă

V. Aspecte legislative
1. Număr total de litigii aflate pe rolul instanŃelor de judecată - 17
1.1.Număr dosare având ca obiect plângeri contravenţionale - 16, din care 16 în curs de soluţionare
1.2.Număr litigii privind funcţionarii publici - 0 din care 0 pierdute
1.3.Număr litigii-contencios administrativ - 1 din care 1 în curs de soluţionare
VI. InformaŃii despre managementul resurselor umane
1. Organigrama
- Lixandru Marius-inspector șef
- Popa Nicolae-inspector șef adjunct relaţii de muncă
- Avanu Mihail Cristian-inspector șef adjunct-securitate și sănătate în muncă- suspendat până la data de
07.08.2020; după aceasta dată încetând raportul de serviciu.
- Vlad Călin-Dumitru-șef serviciu securitate și sănătate în muncă
- Sultana Liliana Mirela-șef serviciu economic, resurse umane, administrative și informatică
- Bosnea Amalia–inspector șef adjunct securitate și sănătate în muncă- începand cu data de 23.12.2020.
Număr total posturi ocupate -38
Functii publice de conducere - 5
Funcţii publice de execuţie -37
Funcţii contractuale de execuţie - 2
Număr total posturi disponibile aprobate - 44
Număr posturi vacante - 6
Număr departamente - 9
- Compartiment Control Relaţii de Muncă
- Compartiment Control Munca Nedeclarată
- Compartiment Contracte Colective de Muncă și Monitorizare Relaţii de Muncă
- Compartiment Comunicare și Relaţii cu Publicul
- Compartiment Legislatie Contencios Administrativ
- Compartiment Audit Intern
- Serviciu Economic Achiziţii Publice, Administrativ și Informatică
- Serviciul Securitate și Sănătate în Muncă
- Compartiment supravegherea pieţei și îndrumare angajatori și angajaţi în domeniul securităţii și sănătăţii
în muncă
2. Fluctuaţia de personal - 0 angajări, 0 prin concurs de recrutare, 0 prin transfer în interesul serviciului
3. Concursuri organizate - 0
4. Fluctuatia la nivelul funcţiilor de conducere - 1 demisie, 1 exercitare temporară
5. Număr de posturi de conducere exercitate temporar - 1
6. Venitul mediu - 6785
- Spor pentru condiţii vătămătoare: 15% din venitul lunii decembrie 2018 se acordă pentru 38 persoane
- Spor pentru mobilitate: 15% din salariul de bază se acordă pentru 1 persoană
-Spor de confidenţialitate: 15% din salariul de bază: se acordă pentru 1 persoană
VII. Pe parcursul anului 2020, nu au fost constatate nerealizări în activitatea instituŃiei.
VIII. Nu au fost necesare propuneri pentru remedierea deficienŃelor.

Inspector Şef,
Marius LIXANDRU
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