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Către:  

Ministerul Muncii și Protecției Sociale -  Doamnei Ministru Victoria Violeta ALEXANDRU  

Inspecţia Muncii – D-lui Inspector General de Stat Dantes Nicolae BRATU  

 

Referitor la: aplicarea prevederilor Decretului Prezidenţial privind controalele la angajatori 

 

 

 

Stimată Doamnă Ministru, 

Stimate Domnule Inspector General de Stat, 

 

 

 

 

Federaţia Patronatelor Societăţilor din Construcţii (FPSC), organizație reprezentativă la nivel de 

sectoare de activitate ”Construcții civile și industriale” și ”Industria sticlei și a ceramicii fine. Industria 

materialelor de construcții – fabricarea altor produse din minerale nemetalice”, conform legii 

nr.62/2011 – Legea dialogului social vă roagă să ne transmiteţi în regim de urgenţă răspuns la 

următoarele întrebări: 

 Au fost dispuse controale la angajatori, în aplicarea hotărârilor Comitetului Național pentru 

Situații Speciale de Urgență, şi dacă da, care sunt elementele pe care ITM le poate verifica/ 

controla în această perioadă ? 

 Este posibilă în această perioadă solicitarea reprezentanţilor ITM ca angajatorul să se prezinte 

la sediul ITM cu documente în vederea controlului ? 

MOTIVARE 

 

Am fost informaţi de societăţi membre că în teritoriu sunt efectuate verificări şi controale ale ITM, 

cu încălcarea prevedrilor Art 34 din Decretul prezidenţial, care stipulează că « Pe durata stării de 

urgență, are loc suspendarea efectuării controalelor la angajatori, de către Inspectoratele Teritoriale 

de Muncă ». 

 

Mai mult, angajatorii au primit Inştiinţare de a se prezenta personal la sediul ITM cu  toate 

documentele corespunzătoare unui control (în formular au fost bifate toate documentele, la care se 

adaugă Decizie prim-ajutor). Specificăm că aceste controale nu s-au efectuat în urma unei sesizări/ 

reclamaţii. 

 

Apreciem că este vorba de un abuz şi avem speranţa că sunt cazuri izolate, fiindcă dacă nu este aşa, 

înseamnă că nu se înţeleg problemele operatorilor economici, a constructorilor în particular, iar 

susţinerea declarată a Preşedintelui şi Guvernului României nu este susţinută de atitudinea unor 

reprezentanţi ITM. 
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În situaţia de urgenţă în care ne aflăm, în condiţiile în care operatorii economici se află într-o situaţie 

fără precedent şi sunt supuşi unei presiuni extraordinare de menţinere a forţei de muncă pe şantiere, de 

continuare a lucrărilor, de plată a salariilor, controalele  reprezentanţilor ITM solicită suplimentar şi 

nejustificat firmele din piaţă. 

 

BAZĂ LEGALĂ 

 

Decretului Prezidenţial NR.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României prevede 

la art 34 din Anexa 1, ca măsură de primă urgenţă cu aplicabilitate directă : 

Art. 34 – Pe durata stării de urgență, are loc suspendarea efectuării controalelor la angajatori, de 

către Inspectoratele Teritoriale de Muncă, cu excepția controalelor dispuse de către Ministrul Muncii 

și Protecției Sociale, a celor dispuse de Inspecția Muncii pentru punerea în aplicare a hotărârilor 

Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, a celor necesare pentru a da curs sesizărilor 

prin care se reclamă săvârșirea unor fapte cu un grad ridicat de pericol social și pentru cercetarea 

accidentelor de muncă. 

 

Vă rugăm să ne comunicaţi răspunsul Dvs în cel mai scurt timp şi să luaţi măsurile ce se impun în 

oprirea acestui fenomen.  

 

Vă stăm la dispoziţie cu orice detalii şi vă asigurăm de înalta noastră considerație, 

 

 

 

Adriana Iftime                                                                    Irina Forgo 

Director General FPSC                                                      Director Executiv FPSC 

 


