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INFORMARE 

privind activitatea I.T.M. GALAŢI cu privire la situaţia suspendării 

contractelor individuale de muncă pe perioada pandemiei de COVID - 

19, situaţia petiţiilor adresate instituţiei de la începutul pandemiei 

până în prezent şi verificarea modului de respectare a măsurilor de 

combatere a răspândirii noului coronavirus COVID – 19, de către 

angajatori 

 

 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Galaţi, ca parte integrantă a Inspecţiei Muncii, are 

ca principal scop urmărirea îndeplinirii obligaţiilor legale de către angajatori, în 

domeniul relaţiilor de muncă, precum şi a celor referitoare la securitatea şi sănătatea 

în muncă a salariaţilor şi a altor participanţi la procesul de muncă.  

A. Situaţia suspendării contractelor individuale de muncă pe perioada 

pandemiei de COVID-19 

În contextul apariţiei stării de urgenţă şi a celei de alertă, ca urmare a măsurilor 

instituite de autorităţile publice referitoare la închiderea sau restrângerea activităţii, 

unii angajatorii au procedat la suspendarea contractelor individuale de muncă în 

conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare – Codul muncii. 

Din statistica transmisă de Inspecţia Muncii rezultă că la data de 15.03.2020 la nivelul 

judeţului Galaţi erau înregistraţi în Revisal 114.816 salariaţi activi cu un număr de 

130.057 contracte individuale de muncă active, fiind suspendate 4.439 contracte 

individuale de muncă. 

La data de 30.03.2020 numărul contractelor individuale de muncă suspendate era de 

10.062, din care 5.111 suspendate conform art.52 alin.1 lit.(c) din Codul muncii „în 

cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de 

muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare”. 

Numărul contractelor individuale de muncă suspendate în temeiul art.52 alin.1 lit. (c)  

a crescut până la sfârşitul lunii aprilie 2020 (la 29.04.2020 erau suspendate conform 

art. 52 alin.1 lit.(c) 13.927 contracte individuale de muncă). 

Din luna mai 2020 s-a constatat o scădere a numărului de contracte individuale de 

muncă suspendate în temeiul art. 52 alin.1 lit.(c), astfel că la data de 14.05.2020 

erau suspendate pe acest temei 7.396 contracte individuale de muncă, respectiv 934 

la data de 29.06.2020. 
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La data de 14.08.2020 din statistica transmisă de Inspecţia Muncii rezultă că la nivelul 

judeţului Galaţi sunt înregistraţi în Revisal 114.047 salariaţi activi cu un număr de 

127.331 contracte individuale de muncă active, fiind suspendate un număr de 4.059 

contracte individuale de muncă. 

Având în vedere faptul că, în conformitate cu prevederile art. 15^1 lit. c din Codul 

muncii reprezintă muncă nedeclarată primirea la muncă a unui salariat în perioada în 

care acesta are contractul individual de muncă suspendat, faptă care se sancţionează 

potrivit art. 260 (1) lit. e^2 din acelaşi act normativ cu  amendă de 20.000 lei pentru 

fiecare persoană identificată, începând cu data de 15.06.2020 se află în derulare 

Campania naţională privind verificarea modului în care angajatorii respectă 

prevederile legale referitoare la suspendarea şi executarea contractelor individuale 

de muncă. 

În cadrul Campaniei a fost efectuat până în prezent un număr de 189 controale (32 

sâmbăta şi 36 pe timpul nopţii), au fost identificate 296 de neconformităţi fiind 

dispuse tot atâtea măsuri de remediere a acestora. Ca urmare a contravenţiilor 

constatate, inspectorii de muncă au aplicat un număr de 64 sancţiuni din care 22 

amenzi în valoare de 370.000 lei şi 42 avertismente. 11 amenzi au fost aplicate 

angajatorilor care foloseau muncă nedeclarată (în valoare de 340.000 lei) şi 11 

amenzi au fost aplicate pentru alte contravenţii. 

Au fost identificate 24 persoane care prestau muncă nedeclarată, 4 dintre acestea 

prestau activitate în perioada în care aveau contractul individual de muncă 

suspendat.  

În perioada 16.03.2020-14.08.2020 în domeniul relaţiilor de muncă au fost efectuate 

554 controale, fiind dispuse 845 măsuri, inspectorii de muncă aplicând 177 sancţiuni 

contravenţionale, din care 128 avertismente şi 49 amenzi în valoare de 840.000 lei. 

Au fost identificate 41 persoane care prestau muncă nedeclarată,  7 dintre acestea 

prestau activitate în perioada în care aveau contractul individual de muncă suspendat 

 

 

B. Situaţia petiţiilor adresate instituţiei de la începutul pandemiei 

până în prezent 

Activitatea de soluţionare a petiţiilor este organizată în conformitate cu prevederile 

Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002, aprobată prin Legea nr. 233/2002, privind 

reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, la nivelul instituţiei fiind 

asigurată de Compartimentul Comunicare şi Relaţii cu Publicul. 
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Petiţiile primite de compartiment în perioada 16 martie – 14 august 2020 au fost în 

număr de 354, din care: 

• 297 (84%) exclusiv în domeniul relaţiilor de muncă; 

• 4 (1%) exclusiv în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

• 47 (13%)vizau nereguli atât în domeniul relaţiilor de muncă cât şi în domeniu 

securităţii şi sănătăţii în muncă; 

• 6 (2%) în alte domenii. 

Clasificarea după tipul de solicitant este redată în graficul următor: 

- persoane fizice: 338; 

- persoane juridice:2; 

- instituţii:2; 

- sindicate:2; 

- anonime: 10. 

Din totalul de 354 petiţii înregistrate în perioada de referinţă (care reprezintă 73,75% 

din numărul total de petiţii înregistrate în perioada ianuarie – 15 august a.c.), un 

număr de 324 au primit răspuns, iar 32 de sesizări sunt în lucru (fiind în termenul de 

soluţionare). 

Răspunsurile au fost transmise pe suport de hârtie, expediate prin poştă/curier. 

Modalitatea de soluţionarea a petiţiilor, după tipul de răspuns se prezintă astfel: 

- cu răspuns: 231, la care se adaugă cele 24 petiţii conexate; 

- redirecţionare cu informarea petiţionarului:43 

- clasate: 24. 

Modalitatea de soluţionare a petiţiilor, după tipul de răspuns este redată în graficul 

următor: 

73%

7%
7%

13%

clasare

raspuns

redirecţionare cu
informarea
petiţionarului

conexare
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Toate petiţiile finalizate cu răspuns, inclusiv cele conexate au fost soluţionate urmare 

a verificărilor efectuate în teren, cu precizarea că doar în perioada stării de urgenţă 

15.03.-13.05 a.c., pentru un număr de 25 de petiţii au fost furnizate răspunsuri 

teoretice, care au presupus însă verificări în bazele naţionale de date. 

 

Principalele probleme sesizate în domeniul relaţiilor de muncă sunt: 

1. neplata drepturilor salariale restante (acordarea salariului, plata concediului de 

odihnă neefectuat) – 42%; 

2. prestarea muncii nedeclarate – 8%;  

3. neeliberarea de adeverinţe – 7% 

4. situaţia contractului individual de muncă în perioada stării de urgenţă/şomaj 

tehnic – 6%; 

5. neacordarea drepturilor salariale pentru timpul efectiv lucrat, neplata orelor 

suplimentare, munca pe timpul nopţii – 3%;  

6. refuzul de a pune în aplicare măsurile dispuse de ITM – 3%; 

7. nerespectarea clauzelor prevăzute în contractul colectiv de muncă - 2%; 

8. discriminare/hărţuire – 2%. 

În domeniul securităţii şi sănătăţii de muncă problemele sesizate au vizat: 

1. neacordarea echipamentului individual de protecţie – 4%; 

2. nerespectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă – 3%; 

3. nedeclarare accident de muncă – 1%.  

 

C. Verificarea modului de respectare a măsurilor de combatere a 

răspândirii noului coronavirus COVID – 19, de către angajatori 

În perioada 20.05.2020 – 14.08.2020, inspectorii de muncă au verificat modul de 

respectare a măsurilor dispuse pentru prevenirea răspândirii SARS-Cov-2, stabilite în 

Legea nr. 55/2020 şi în hotărârile de guvern prin care a fost instituită, şi ulterior 

prelungită, starea de alertă pe teritoriul României (nr.394/2020, 476/2020 şi 

553/2020).  

În controale s-a urmărit: 

- suspendarea consumului produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice 

în spaţiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, 

cafenele sau alte localuri publice, din interiorul clădirilor, locaţii în care sunt permise 

doar prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor 

alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective; 

mailto:itmgalati@itmgalati.ro
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- interzicerea, în interiorul centrelor comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai 

mulţi operatori economici, a activităţii restaurantelor, cafenelelor sau a altor 

asemenea unităţi de alimentaţie publică în spaţiu închis şi exploatarea locurilor de 

joacă, a sălilor de jocuri şi a cinematografelor; 

- suspendarea activităţii operatorilor economici în spaţii închise în următoarele 

domenii: activităţi în piscine, locuri de joacă şi săli de jocuri. 

- obligaţia instituţiilor şi autorităţilor publice, operatorilor economici şi 

profesioniştilor de a asigura, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul 

epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, 

cât şi pentru vizitatori, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului 

sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne. 

- obligaţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc, 

îngrijire personală, primire turistică cu funcţiuni de cazare, precum şi activităţi de 

lucru în birouri cu spaţii comune în sistem deschis de a respecta normele de prevenire 

stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri 

şi al ministrului sănătăţii. 

- obligaţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a 

ştrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor de sport/fitness de a 

respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului 

şi sportului şi al ministrului sănătăţii. 

 

Controalele au fost efectuate inclusiv noaptea şi în zilele de repaus săptămânal, 

inspectorii de muncă acţionând şi în sistem integrat, cu alte instituţii cu atribuţii de 

control din judeţ (Inspectoratul de Poliţie Judeţean, Inspectoratul Judeţean de 

Jandarmi, Poliţia Locală). 

 

În perioada 20.05.2020 – 14.08.2020 au fost verificaţi 535 angajatori, la care îşi 

desfăşurau activitatea 12.133 lucrători. Au fost constatate 207 neconformităţi, fiind 

dispuse 207 de măsuri pentru intrarea în legalitate. 109 angajatori au fost sancţionaţi 

contravenţional, fiind aplicate 194 de sancţiuni, 187 avertismente şi 7 amenzi în 

cuantum de 7000 lei, în principal pentru consumul băuturilor alcoolice în spaţii 

închise şi pentru lipsa triajului epidemiologic a lucrătorilor si persoanelor care au 

acces în spaţii închise; de asemenea, la 3 angajatori s-a dispus sistarea activităţii la 

punctul de lucru verificat.  
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Alte neconformităţi frecvent constatate au fost: 

- neasigurarea tuturor masurilor de siguranţă împotriva SARS COV 2; 

- angajatorii nu au elaborat instrucţiuni cu privire la acţiunile şi măsurile ce trebuiesc 

respectate în vederea prevenirii infectării cu noul coronavirus;  

- lipsa unui plan de prevenire si protecţie, actualizat cu riscul de contaminare cu 

SARS COV 2. 

 

 

 

Inspector şef  

 

Laurenţiu ASAFTEI 
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