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Raportul de activitate  

al Inspectoratului Teritorial de Muncă Galaţi  

la data de 15 iunie 2021 

în contextul pandemiei cu noul coronavirus SARS- COV2 

 

În contextul obligaţiilor care îi revin, Inspectoratul Teritorial de Muncă Galaţi şi-a 

îndeplinit cu perseverenţă misiunea de control al aplicării corecte şi unitare a actelor 

normative care reglementează relaţiile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă şi 

supravegherea pieţei produselor din domeniul de competenţă. Personalul cu atribuţii de 

control din instituţia noastră a desfăşurat, în baza programului cadru de acţiuni al ITM 

Galaţi şi în contextul obligaţiilor care i-au revenit prin Legea nr. 55/2020 şi prin 

celelalte acte normative prin care s-au instituit starea de urgenţă, respectiv starea de 

alertă, campanii de conştientizare şi campanii de control pe teme de interes identificate 

la nivel comunitar care s-au desfăşurat atât în timpul programului de lucru al instituţiei 

cât şi în zilele de sâmbătă şi duminică sau în timpul nopţii. 

Menţionăm faptul că, obiectivul instituţiei noastre în derularea controalelor nu a fost 

anihilarea agentului economic, deja afectat de restricţiile impuse pentru combaterea 

pandemiei. În cadrul controalelor efectuate inspectorii de muncă au adoptat o atitudine 

fermă, dar orientată, în primul rând pe prevenţie iar sancţiunile au fost aplicate numai 

când au fost identificate cazuri flagrante de încălcare a legislaţiei şi când s-a constatat 

că recomandările din prima fază ale inspectorilor de muncă nu au fost respectate la 

verificările ulterioare. Menţionăm că ponderea amenzilor aplicate este de 9,4% din 

totalul sancţiunilor contravenţionale aplicate. 

În perioada 15 martie 2020 – 15 iunie 2021 instituţia noastră a efectuat un număr de 

3625 controale (inclusiv controalele efectuate pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de COVID 19) , din care 1891 în domeniul relaţiilor de muncă şi 1724 

în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

În conformitate cu prevederile Decretului privind instituirea stării de urgenţă pe 

teritoriul României, Anexa nr. 1, Măsuri de primă urgenţă cu aplicabilitate directă, 

Capitolul IV - Domeniul muncii şi protecţiei sociale, art. 34 ( Pe durata stării de urgenţă, 

are loc suspendarea efectuării controalelor la angajatori, de către Inspectoratele 

Teritoriale de Muncă, cu excepţia controalelor dispuse de către Ministrul Muncii şi 

Protecţiei Sociale, a celor dispuse de Inspecţia Muncii pentru punerea în aplicare a 

hotărârilor Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, a celor necesare 

pentru a da curs sesizărilor prin care se reclamă săvârşirea unor fapte cu un grad ridicat 

de pericol social şi pentru cercetarea accidentelor de muncă) în perioada 15.03.-

13.05.2020 au fost efectuate 97 controale, din care 78 în domeniul relaţiilor de muncă 
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şi 19 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi au fost soluţionate 78 de petiţii , 

68% fiind soluţionate urmare a verificărilor efectuate în teren. 

În perioada stării de alertă,în conformitate cu prevederile art. 54 (1) din actul normativ 

mai sus menţionat (cu referire la campania de informare publică privind măsurile 

adoptate şi activităţile desfăşurate la nivel naţional) instituţia noastră: 

- a publicat pe site-ul instituţiei, pe prima pagina în secţiunea „Informaţii COVID” 

https://www.inspectiamuncii.ro/web/itm-galati/informare-covid materiale informative; 

- a transmis către angajatori un număr de 631 notificări, din care 621 în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă şi 10 în domeniul relaţiilor de muncă. În toate 

notificările s-a menţionat necesitatea asigurării măsurilor şi mijloacelor de protecţie a 

angajaţilor în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS COV 2; 

- a transmis către Instituţia Prefectului Judeţul Galaţi materiale informative, 

elaborate la nivelul Inspecţiei Muncii, pentru conştientizarea cetăţenilor români cu 

privire la drepturile, obligaţiile şi riscurile la care se expun în demersul de căutare a 

unui loc de muncă în străinătate, având în vedere contextul actual prin care mai mulţi 

cetăţeni români optează să lucreze în străinătate - acţiune conform tematicii privind 

Campania Naţională pentru verificarea respectării prevederilor de către persoanele 

juridice care desfăşoară activităţi de mediere şi plasare a forţei de muncă în 

străinătate, a prevederilor Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care 

lucrează în străinătate şi a Normelor metodologice de aplicare aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 384/2001. 

De la apariţia OUG nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 

precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul 

situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi OUG 

nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea OUG nr. 30/2020inspectorii de muncă au 

furnizat informaţii la numeroasele solicitări telefonice adresate atât de angajatori cât 

şi de angajaţi cu privire la modalităţile de aplicare a acestor acte normative. 

În vederea aplicării prevederilor Hotărârii CJSU al Judeţului Galaţi nr.21/11.03.2020, 

instituţia noastră a transmis 131 de notificări angajatorilor cu peste 99 de salariaţi 

referitoare la decalarea programului de lucru. Din totalul de 131 angajatori notificaţi 

un număr de 27 a fost reprezentat de instituţii publice cu peste 99 de angajaţi. Aceştia 

au informat instituţia noastră asupra măsurilor luate în vederea aplicării prevederilor 

hotărârii mai sus menţionate. 

Începând cu data de 8 aprilie 2020 un număr de 12 funcţionari publici au efectuat 

activităţi de procesare a documentelor transmise de către AJPIS Galaţi provenite de 

la categoriile de persoane prevăzute la art. XV din OUG 30/2020 necesare pentru 

efectuarea plăţii îndemnizaţiei prevăzute la art. V din OUG 32/2020, fiind procesate un 

număr de 310. 
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În perioada stării de alertă, având în vedere necesitatea asigurării în continuare a 

unei protecţii adecvate împotriva îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-CoV-2 şi asigurării 

unui mediu de muncă sigur pentru sănătatea lucrătorilor, au fost efectuate controale, în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi în domeniul relaţiilor de muncă, conform 

competenţelor generale precum şi a celor conferite de prevederile art. 67 alin. 2 lit. a) 

din legea nr.55/2020, care au implicat tot efectivul de inspectori de muncă. Inspectorii 

de muncă în acţiunile de control au adoptat o atitudine fermă, orientată pe prevenire. 

Obiectivul principal al acestora a constat în verificarea respectării prevederilor art. 5 

din lege, respectiv: 

- măsura stabilită la art. 5 alin. 1 (măsuri pentru creşterea capacităţii de răspuns),   

lit. e, cu privire la adaptarea programului de lucru sau permanentizarea activităţii 

serviciilor de asistenţă socială; 

- măsura stabilită la art. 5 alin. 3 ( măsuri pentru diminuarea impactului tipului de 

risc), lit. f, cu privire la limitarea sau suspendarea pe durată determinată a 

activităţii unor instituţii sau operatori economici. 

În perioada 26 mai - 6 iunie 2020 pentru verificarea modului în care centrele 

rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrele rezidenţiale 

pentru copii şi adulţi cu sau fără dizabilităţi, precum şi alte categorii vulnerabile 

respectă prevederile art. 2 din anexa nr. 1 la HG nr. 394/13 mai 2020 au fost controlate 

17 unităţi din totalul de 19 planificate (Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sf. Spiridon” 

Galaţi şi Căminul pentru persoanele vârstnice Sfântul Ilie Galaţi erau la acea dată în 

carantină). 

Rezultatele acţiunilor de control desfăşurate pentru prevenirea si combaterea 

efectelor pandemiei de Covid-19 (Legea nr.55/2020) pentru perioada 20.05.2020-

15.06.2021: 

- au fost efectuate 1869 controale, din care 70 controale de noapte; 

- au fost constatate 823 deficienţe pentru care au fost dispuse 823 măsuri; 

- au fost sancţionaţi 483 angajatori şi au fost aplicate 798 sancţiuni contravenţionale, 

din care 767 avertismente şi 31 amenzi în valoare totală de 30.000 lei.  

În timpul controalelor s-a verificat respectarea prevederilor Legii nr. 55/2020, precum şi 

a următoarelor acte normative privind declararea/prelungirea stării de alertă şi măsurile 

care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-19 şi anume: H.G. nr. 394 din 18 mai 2020, H.G. nr. 476 din 16 iunie 2020, 

H.G. nr. 553 din 15 iulie 2020, H.G. nr. 668 din 14 august 2020, H.G. nr. 782 din 14 

septembrie 2020, H.G. nr. 856 din 14 octombrie 2020, H.G. nr. 967 din 12 noiembrie 

2020, H.G. nr. 1.065 din 11 decembrie 2020, H.G. nr. 3 din 12 ianuarie 2021, H.G. nr. 35 

din 10 februarie 2021, H.G. nr. 293 din 10 martie 2021, H.G. nr. 432 din 8 aprilie 2021, 

H.G. nr. 531 din 10 mai 2021 şi H.G. nr. 636 din 9 iunie 2021. 
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Principalele aspecte verificate au fost: 

- 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; 

- interzicerea, în interiorul centrelor comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai 

mulţi operatori economici, a activităţii restaurantelor, cafenelelor, barurilor, 

discotecilor 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; 

- activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de 

preparare, comercializare si consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice 

şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul şi exteriorul clădirilor 

precum şi activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, 

pensiunilor sau altor unităţi de cazare; 

- suspendarea activităţii în baruri, cluburi si discoteci; 

- interzicerea, în interiorul centrelor comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai 

mulţi operatori economici, a activităţii locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum si a 

activităţii barurilor, cluburilor şi discotecilor; 

- dacă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de 

preparare, comercializare si consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice 
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şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, precum şi activitatea 

restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de 

cazare, în interiorul clădirilor, se desfăşoară în limita a 30% din capacitatea maximă a 

spaţiului, în intervalul orar 06 - 23; 

- dacă activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de 

noroc se desfăşoară fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului. 

- obligaţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de 

servicii în spatii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, de a organiza / desfăşura 

activitatea în intervalul orar 5,00-21,00 (cu excepţia unităţilor farmaceutice, 

benzinăriilor şi operatorilor economici cu activitate de livrare la domiciliu care îşi pot 

desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie 

sanitară); 

- suspendarea activităţii pieţelor agroalimentare în spatii închise, a târgurilor, 

bâlciurilor, pieţelor mixte şi volante şi a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din 

H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele 

zone publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia pieţelor 

agroalimentare ce pot fi organizate în zone publice deschise, cu respectarea normelor 

de protecţie sanitară; 

- dacă activitatea cu publicul a operatorilor economici din jud. Galaţi care desfăşoară 

activităţi de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau 

băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, precum şi 

activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor 

unităţi de cazare, în interiorul clădirilor, se desfăşoară în limita a 30% din capacitatea 

maximă a spaţiului, cu excepţia localităţilor în care incidenţa cumulată a cazurilor din 

ultimele 14 zile depăşeşte 3/1000 şi în care această activitate este interzisă; 

- dacă activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de 

noroc din jud. Galaţi se desfăşoară fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului, 

cu excepţia localităţilor în care incidenţa cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile 

depăşeşte 3/1000 şi în care această activitate este interzisă. 

- obligaţia angajatorilor din sistemul privat, a autorităţilor şi instituţiilor publice locale, 

precum si a regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi 

societăţilor la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o 

unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariaţi, în care nu se 

poate desfăşura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau muncă la 

domiciliu, de a organiza programul de lucru astfel încât personalul să fie împărţit în 

grupe care să înceapă, respectiv sa termine activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră 

În perioada 12-15 mai 2020 instituţia noastră a desfăşurat, la iniţiativa Instituţiei 

Prefectului Judeţul Galaţi, acţiuni de conştientizare a populaţiei privind 

respectarea măsurilor dispuse prin instituirea stării de alertă, conform planului 
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stabilit de aceasta. La aceste acţiuni au participat comunicatorii din 8 instituţii: 

Inspectoratului Judeţean de Poliţie Galaţi, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Galaţi, 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi, Inspectoratul Teritorial de Muncă Galaţi, 

Direcţia de Sănătate Publică Galaţi, Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Galaţi, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Galaţi şi 

Instituţia Prefectului. Au fost distribuite materiale/pliante privind măsurile dispuse prin 

instituirea stării de alertă ( purtarea măştii de protecţie, reguli de distanţare, norme de 

igienă) precum şi măşti de protecţie 

În perioada 18 – 22 mai 2020 instituţia noastră a transmis un număr de 378 scrisori de 

atenţionare (tuturor angajatorilor cu un număr mai mare de 50 de salariaţi) cu privire 

la necesitatea luării de măsuri în vederea stabilirii de programe individualizate de 

muncă pentru salariaţii care desfăşoară activitatea în acelaşi spaţiu de lucru, 

pentru reducerea riscului de contaminare cu COVID-19, în condiţiile reglementate de: 

art. 21 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19, art. 2 lit. d) din Anexa la Hotărârea nr. 24/2020 

privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire 

şi control al infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-

CoV-2 şi art. 1 alin. 1 lit. I) şi m) din Ordinul comun al ministrului muncii şi protecţiei 

sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 3577/831/2020, 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. 

Aceste măsuri se refereau la: 

- posibilitatea de a stabili programe individualizate de muncă, fără acordul 

salariatului, astfel încât între salariaţi să se asigure existenţa unui interval de o oră 

la începerea şi la terminarea programului de muncă, într-o perioadă de 3 ore – în 

cazul angajatorilor din sistemul privat, autorităţile şi instituţiile publice centrale şi 

locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi regiile autonome, 

societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care capitalul social este 

deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială; 

- obligaţia instituţiilor şi autorităţilor publice, precum şi operatorilor economici publici 

şi privaţi de a organiza activitatea, astfel încât munca să se desfăşoare de la 

domiciliul angajaţilor, iar dacă activitatea desfăşurată nu permite acest lucru, 

decalarea programului de lucru astfel încât începerea, respectiv terminarea 

programului de lucru să se realizeze la intervale de minimum 1 oră, pe parcursul a 

minimum 3 ore, în tranşe de minimum 20% din personal; 

- posibilitatea individualizării programului de lucru al angajaţilor (cu deosebire al 

angajaţilor din grupurile vulnerabile) care desfăşoară activitatea în spaţiu închis, 

astfel încât între aceştia să se asigure existenţa unui interval de minimum o oră la 
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începerea şi la terminarea programului de muncă, pe parcursul a minimum trei ore, 

în tranşe de minimum 20% din personal, fără a afecta durata programului normal de 

lucru, în cazul angajatorilor cu un număr mai mare de 50 de angajaţi care desfăşoară 

activitatea în acelaşi spaţiu de lucru. 

Începând cu data de 3 iulie 2020, din dispoziţia Prefectului Judeţului Galaţi inspectorii 

de muncă din cadrul instituţiei noastre au efectuat controale conform Planurile comune 

de acţiune privind verificarea modului de respectare a măsurilor dispuse prin 

instituirea stării de alertă pentru prevenirea răspândirii SARS Cov 2 aprobate, 

săptămânal, de Prefect.  

Acţiunile de control au fost desfăşurate atât în timpul zilei, cât şi pe timp de noapte, 

inclusiv în zilele de repaus săptămânal (sâmbăta şi duminica), precum şi în perioada 

sărbătorilor legale.  

O parte din aceste acţiuni s-au efectuat în colaborare cu reprezentaţii: Inspectoratului 

Judeţean de Poliţie Galaţi, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Galaţi, Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă, Poliţia Locală, Inspectoratul de Stat pentru Controlul 

Traficului Rutier – IT 3 Galaţi, Direcţia de Sănătate Publică Galaţi, Direcţia Sanitar 

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Galaţi, Comisariatul Judeţean pentru 

Protecţia Consumatorilor Galaţi. 

Campanii Naţionale pe legislaţia muncii în perioada pandemiei 

a. Campania naţională privind verificarea modului în care angajatorii respectă 

prevederile legale referitoare la suspendarea şi executarea contractelor individuale de 

muncă 

Campania a constat din acţiuni de control la 130 angajatori selectaţi din bazele de date 

la nivel naţional. În urma verificărilor au fost dispuse 206 măsuri pentru deficienţele 

constatate şi au fost aplicate 41 sancţiuni reprezentând 9 amenzi în valoare totală de 

255.500 lei şi 32 avertismente.  

Din cele 9 amenzi dispuse, un număr de 7 amenzi în valoare de 230.000 lei au fost 

aplicate ca urmare a depistării a 15 persoane prestând muncă nedeclarată. 

b. Campania naţională privind respectarea de către beneficiari sau împuterniciţi ai 

acestora a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter 

ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi a normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 în domeniile 

prevăzute la art. 13 şi a prevederilor legale privind prevenirea şi combaterea 

exploatării copiilor/tinerilor prin muncă în aceste domenii 

În cadrul campaniei au  fost verificate unităţi care folosesc munca zilierilor. La cei 26 

beneficiari controlaţi, ca urmare a neconformităţilor constatate au fost dispuse 9 

măsuri, fiind aplicată o sancţiune cu amendă în valoare de 10.000 lei. 
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c. Campania naţională pentru verificarea modului de aplicare a prevederilor legale 

privind munca la domiciliu, telemunca, decalarea programului de lucru, în vederea 

reducerii riscului de contaminare cu COVID – 19. 

Având ca grup ţintă angajatorii care au mai mult de 50 salariaţi, au fost efectuate 

acţiuni de control la un număr de 38 angajatori, au fost dispuse 15 măsuri pentru 

neconformităţile identificate şi aplicate 4 sancţiuni reprezentând avertismente. 

d. alte campanii  

Migraţia forţei de muncă este un fenomen încă prezent în societatea românească, 

amploarea acestuia fiind generată de plecările pe cont propriu, demers greu de 

controlat În acest sens, Inspecţia Muncii a elaborat împreună cu Ministerul Muncii şi 

Protecţiei Sociale Planul de acţiune pentru informarea şi protecţia lucrătorilor sezonieri 

pentru anul 2021.  

Având în vedere numărul mare de români care se deplasează în afara ţării, pentru a 

lucra ca sezonieri, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale împreună cu Inspecţia Muncii, a 

demarat campania ”Eşti lucrător în străinătate? Informează-te, lucrează legal şi 

cunoaşte-ţi drepturile”. 

Scopul acestei campanii este de a diminua riscurile şi vulnerabilităţile cu care această 

categorie de lucrători s-a confruntat în trecut, în special din cauza muncii în condiţii 

ilegale şi a lipsei de informaţii privind legislaţia specifică a ţărilor în care merg. 

Începând cu data de 17 martie 2021, în vederea prevenirii situaţiilor de abuz şi pentru 

diminuarea riscurilor la care se expun cetăţenii români care intenţionează să muncească 

în străinătate, inclusiv ca lucrători sezonieri, instituţia noastră a realizat acţiuni de 

informare în vederea conştientizării acestora cu privire la drepturile, obligaţiile şi 

riscurile la care se pot expune în acest demers. 

În acest scop am solicitat Instituţiei Prefectului Judeţul Galaţi colaborarea în vederea 

diseminării materialelor informative privind munca sezonieră, munca în străinătate, prin 

afişare de către primăriile din judeţ a acestor materiale. 

Începând cu data de 30 martie 2021 inspectorii de muncă au distribuit peste 450 de 

broşuri transmise de Inspecţia Muncii care conţin informaţii utile privind munca în 

Germania precum şi materiale informative privind munca în străinătate în locuri 

consacrate ca având afluenţă de persoane: gări, autogări, staţii de transport în comun, 

pieţe, instituţii de colectare a taxelor, instituţii de furnizare de utilităţi, 

hipermarketuri/marketuri, primării inclusiv în localităţile rurale din judeţul Galaţi.  

Pe pagina noastră de Facebook sunt preluate materialele difuzate de Ministerul Muncii şi 

Protecţiei Sociale privind munca sezonieră în Germania, Spania, UK precum şi munca în 

străinătate cu atenţionare asupra condiţiilor de intrare în ţară în contextul pandemiei de 

Covid 19. 
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Informaţiile pe care lucrătorii români ar trebui să le aibă înainte de a pleca să 

muncească în străinătate se referă la condiţiile de intrare în ţara de destinaţie şi 

condiţiile de muncă, inclusiv cele specifice desfăşurării activităţii, instituţiile care pot 

sprijini lucrătorii, atât din România, cât şi din străinătate, şi cum pot fi contactate 

acestea. Aceste informaţii se regăsesc pe site-ul instituţiei noastre, al Inspecţiei Muncii 

şi al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale sub forma unui ghid şi pot fi consultate aici: 

https://bit.ly/38Wzemo . 

În perioada 8 - 24 martie 2021 instituţia noastă a desfăşurat Campania naţională pentru 

verificarea respectării prevederilor legale cu privire la condiţiile de funcţionare si 

procedura de înregistrare a persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea pe 

teritoriul României ca agenţi de plasare forţă de muncă în străinătate în scopul 

diminuării consecinţelor juridice, economice şi sociale negative ce decurg din fenomenul 

plasării forţei de muncă în străinătate în condiţii ilegale 

Inspectorii de muncă au verificat 25 de agenţi economici din care 7 agenţi economici 

care nu au calitatea de agenţi de plasare forţă de muncă însă desfăşoară alte servicii de 

furnizare a forţei de muncă (cod CAEN 7830) şi 18 agenţii economici care au ca 

activitate principală „Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă” (cod CAEN 

7810), din care 9 nu desfăşoară activităţi de mediere şi plasare a forţei de muncă în 

străinătate. 

Şase agenţi de plasare a forţei de muncă în străinătate aveau oferte ferme de locuri de 

muncă în Suedia, Franţa, Anglia, Olanda, Germania şi Belgia pentru 349 locuri de muncă 

în domeniile: construcţii navale, sudori, lăcătuşi, electricieni, magazioner, grădinărit, 

tâmplar, şofer, muncitori necalificaţi, instalatori, patiseri, brutari 

În perioada 29.03 – 14.04.2021 instituţia noastră a desfăşurat acţiuni de control în cadrul 

Campaniei Naţionale privind respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de 

muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă  de către agenţii de muncă temporară şi de 

către utilizatorii salariaţilor temporari 

a. în domeniul relaţiilor de muncă (RM): 

- au fost verificaţi 11 agenţi de muncă temporară care aveau un număr de 4 contracte 

de punere la dispoziţie aflate în derulare şi 294 contracte de muncă temporară aflate în 

executare din care 7 în străinătate, precum şi 5 utilizatori ai salariaţilor temporari; 

- nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în domeniu; 

b. în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM): 

- au fost verificaţi 12 agenţi de muncă temporară care au pus la dispoziţie un număr de 

306 salariaţi. Au fost dispuse 3 măsuri pentru remedierea celor 3 neconformităţi 

constatate:contracte cu clauze SSM incomplete, instruire necorespunzătoare, organizare 
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activitate de prevenire şi protecţie necorespunzătoare şi au fost aplicate 3 sancţiuni 

contravenţionale (avertismente) unui număr de 2 agenţi de muncă temporară; 

- au fost verificaţi 3 utilizatori ai salariaţilor temporari având un număr total de 288 

salariaţi detaşaţi. A fost dispusă o măsură pentru o neconformitate constatată - 

instruirea efectuată în domeniul SSM a personalului pus la dispoziţie este 

necorespunzătoare şi a fost aplicată o sancţiune contravenţională (avertisment). 

Sprijin AJOFM decontări sume către angajatori 

Având în vedere Ordinul Ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 1317/ 26.08.2020 

emis in vederea realizării la termen a activităţilor de procesare a documentelor 

transmise agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de munca de către angajatorii 

prevăzuţi in Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 92/ 2020, necesare pentru 

decontarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj a sumelor prevăzute la art. 1 alin. 1 si 

art. 3 alin. 1 si alin. 2, din acelaşi act normativ, un număr 3 persoane din cadrul 

instituţiei noastre au descărcat, listat şi completat baza de date cu privire la Ordonanţa 

de urgenta a Guvernului nr. 92/ 2020, necesare pentru decontarea din bugetul 

asigurărilor pentru şomaj a sumelor prevăzute la art. 1 alin. 1 din acelaşi act normativ. 

În perioada 21-30.09.2020, au fost prelucrate date primite de la 530 angajatori. 

Activitatea de soluţionare a petiţiilor 

În perioada stării de alertă au fost primite 912 de petiţii, din care: 

- 739 exclusiv în domeniul relaţiilor de muncă; 

- 15 exclusiv în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

- 145 care vizau nereguli atât în domeniul relaţiilor de muncă cât şi în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă,  

- 13 alte domenii decât cele prezentate mai sus. 

Au fost soluţionate 882 de petiţii, 30 fiind în termenul legal de soluţionare(la data de 

prezentului raport). 

Aspectele frecvent sesizate au fost:  

- prestarea muncii nedeclarate,  

- neacordarea salariului,  

- neplata orelor suplimentare,  

- neplata concediului de odihnă neefectuat,  

- neplata diurnei,  

- neeliberarea de adeverinţe,  

- nerespectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă,  

- neacordarea echipamentului de protecţie. 
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Parte a economiei subterane, munca nedeclarată reprezintă un pericol real atât pentru 

economia ţării cât şi pentru persoanele care o acceptă (acestea fiind lipsite de drepturi 

elementare de asigurări sociale, de dreptul la concediu de odihnă plătit, dreptul de 

asociere şi de a fi protejat de organizaţiile special constituite etc ) şi angajatorii care o 

practică.  

Urmare a controalelor efectuate în perioada stării de alertă au fost depistate 124 

persoane care prestau muncă nedeclarată din care 18 (14,5%) aveau contractul 

individual de muncă suspendat. 

În activitatea sa curentă Inspectoratul Teritorial de Muncă Galaţi desfăşoară campanii de 

control şi de conştientizare pe teme de interes identificate la nivel comunitar, utilizând 

în acest scop metode de inspecţie şi instrumente de formare a inspectorilor de muncă, 

similare celor folosite de organismele de inspecţie a muncii din statele membre ale UE, 

aliniindu-se astfel iniţiativelor organismelor europene în domeniu. 

Ca instituţie aflată în slujba cetăţeanului, instituţia noastră asigură permanent accesul 

liber şi neîngrădit la informaţiile de interes public prin activitatea de comunicare şi 

relaţii cu publicul şi prin pagina sa de internet. 

Raport de activitate al Inspectoratului Teritorial de Muncă Galaţi întocmit în baza Legii 

nr. 544 din 2001 pentru anul 2020 este postat pe pagina de internet a instituţiei şi poate 

fi consultat accesând link –ul: https://www.inspectiamuncii.ro/web/itm-galati/raport-

anual-al-activitatii-itm-galati  

 

 

Inspector şef 

 

Laurenţiu ASAFTEI 

 

Carmen Păunica Corodeanu 

 

Inspector, 

Compartiment Comunicare şi Relaţii şi Publicul 
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