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INFORMAŢII DE PRESĂ 

 

În perioada 01.06-30.06.2022, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ a 
avut ca obiectiv principal realizarea acţiunilor din Programul cadru de acţiuni al 
Inspecţiei Muncii pe anul 2022, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999, 
republicată, Legii nr.319/2006, modificată şi completată şi ale Legii nr.53/2003, 
republicată, modificată şi completată.  

A. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA IUNIE: 

În luna  iunie 2022, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ au fost realizate 
un număr de 207 acţiuni de control, din care 127  în domeniul relaţiilor de muncă şi 80 în 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Urmare finalizării acestor acţiuni, au fost 
dispuse 222  de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate. 

Un număr de 88 angajatori au fost sancţionaţi cu 124 de sancţiuni contravenţionale, din 
care 104 avertismente contravenţionale şi 20 amenzi în cuantum de 262.600 lei. 

A1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ 

În luna iunie 2022, au fost realizate un număr de 80 acţiuni de control în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost dispuse 67 de măsuri pentru remedierea 
deficienţelor constatate.  

Un număr de 51  angajatori au fost sancţionaţi cu 67 de sancţiuni contravenţionale, din 
care 56 de avertismente contravenţionale şi 11 amenzi în cuantum de 40.500 lei. 

Analiza situaţiei evenimentelor de muncă: 

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 18 evenimente de 
muncă.Împrejurările în care s-au produs cele mai multe evenimente se referă la 
utilizarea  necorespunzătoare a echipamentelor de muncă, căderea de la acelaşi nivel 
sau de la mică înălţime şi accidentele de circulaţie. Dintre evenimentele comunicate, 
unul a fost mortal. Toate  evenimentele  comunicate sunt în curs de cercetare. 

 A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ 

În luna iunie 2022, inspectorii de muncă au efectuat un număr de 127 controale, au 
dispus 155 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate şi au aplicat în total 57 de 
sancţiuni contravenţionale, din care 9 amenzi în cuantum de 222.100  lei şi 48 de 
avertismente contravenţionale. 

La 6 angajatori, inspectorii de muncă au identificat 11 persoane care prestau muncă 
nedeclarată. Zece persoane prestau muncă fără a avea încheiat contract individual de 
muncă în formă scrisă şi o persoană presta muncă fără transmiterea elementelor 
contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu 
în ziua anterioară începerii activităţii. 

Domeniile de activitate în care se presta muncă nedeclarată sunt :  agricultură, comerţ, 
exploatare forestieră, baruri şi restaurate. 

În luna iunie 2022, angajatorii au încheiat şi înregistrat la instituţia noastră 34 contracte 
colective de muncă şi un act adiţional la contractul colectiv de muncă . 



 

 
Str. dr. Gh. Iacomi, nr.8, Piatra Neamţ, Neamţ  
Tel.: +4 0233 21 96 08; fax: +4 0233 21 55 89 
E-mail: itmneamt@itmneamt.ro  

www.itmneamt.ro                                                                                                                                                                                                                      2                                                                                                                                             
                                                                          
Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecţia datelor), informaţiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidenţiale. Acestea sunt destinate exclusiv 
persoanei/persoanelor menţionate ca destinatar/destinatari şi altor persoane autorizate să-l primească. Dacă aţi primit acest document în mod eronat, vă adresăm 
rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului 

 

INSPECŢIA MUNCII  

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ NEAMŢ 

 

 

 

 

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA  IUNIE 

I.  Acţiunea nr. 4 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie naţională de 
supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al 
Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2022, coordonat de 
către Comisia Europeană 

În luna iunie 2022 au fost verificate 6 societăţi şi un număr de 23 produse. Nu au fost 
dispuse măsuri de remediere şi nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale 

II. Acţiunea nr. 2 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie națională de 
verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în 
muncă la lucrările din domeniul construcțiilor 

Campania națională se desfăşoară în perioada 15.02. 2022 – 09.12.2022 și cuprinde patru 

etape:  

-  prima etapă s-a desfășurat în lunile februarie – martie 2022 prin mediatizarea, 
informarea,  conștientizarea privind modul de respectare a cerințelor minime de 
securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor și organizarea de 
dezbateri cu  firme din județ cu activitate în acest domeniu,  
-  a doua etapă se desfășoară în lunile aprilie – noiembrie 2022 constând în  verificarea 

modului de implementare a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și sănătății 

lucrătorilor, la angajatorii cu activitate în  domeniul construcţiilor, prin acțiuni de 

control la angajatori.  

-  a treia etapă va cuprinde centralizarea rezultatelor campaniei la nivel local și a 

rapoartelor privitor la verificărilor masurilor.  

-  a patra etapă va cuprinde centralizarea rezultatelor campaniei la nivelul Inspecției 

Muncii.  

În cadrul acestei acţiuni, în perioada aprilie – iunie 2022, inspectorii de muncă au 

verificat un număr de 25 agenţi economici, cu un număr total de 544 salariaţi.  

Pentru încălcarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost 
sancţionaţi contravenţional un număr de 17 angajatori cu 24 sancţiuni contravenţionale 
din care, 5 amenzi în cuantum de 24.000 lei şi cu 19 avertismente contravenţionale. Au 
fost dispuse 24 măsuri de remediere a neconformităţilor constatate. 

 

III. Verificarea respectării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului                 
nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme 
pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă 

În perioada 27 iunie – 01 iulie 2022, în zilele în care s-au înregistrat temperaturi ridicate 

extreme (mai mari de 37 grade C sau indicele de temperatură–umezeală ( ITU) a depăşit 

pragul critic de 80 unități) inspectorii de muncă au efectuat un număr de  10 controale 

la agenţi economici, având un număr total de 208 salariaţi.Nu au fost dispuse măsuri de 

remediere şi nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale. 
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IV. Întâlnire de informare organizată de Instituţia Prefectului-Judeţul Neamţ, 

Uniunea Naţională a Patronatului Român şi Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ 

 

Instituţia Prefectului-Judeţul Neamţ, în parteneriat cu Uniunea Naţională a Patronatului 

Român şi Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ, a organizat în data de 29 iunie 2022, în 

sala Ion Creangă a Palatului Administrativ, întâlnirea dintre organizaţiile patronale 

corpurile profesionale şi instituţiile de control de pe raza judeţului Neamţ. La această 

întâlnire a participat inspectorul şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ. 

Prin această şedinţă de informare s-a dorit realizarea unui dialog constructiv între 

reprezentanţii mediului de afaceri, al corpurilor profesionale şi reprezentanţii acestor 

instituţii, pentru a identifica posibilităţile de colaborare,în demersul comun de a reduce 

cât mai mult numărul firmelor cu abateri privind legalitatea în activităţile lor 

economice. 

 

V. Şedinţa de lucru   I.T.M. Neamţ - Consiliul Consultativ Tripartit 

Actele normative de interes pentru activitatea organizaţiilor patronale, agenţilor 
economici şi organizaţiilor sindicale, publicate în Monitorul Oficial în ultima perioadă, au 
fost transmise prin e-mail, membrilor desemnaţi ai organizaţiilor sindicale şi patronale.În 
data de 20 iunie 2022, Consiliul Consultativ Tripartit s-a desfăşurat în sistem on-line. 

 

C.NOUTĂŢI LEGISLATIVE ÎN LUNA  IUNIE : 

 Legea nr. 174 din 9 iunie 2022 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României  
şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, 
certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, semnat la Bucureşti la 23 noiembrie 2021; 

 Legea nr. 177 din 9 iunie 2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 35/2020 privind modalitatea de emitere şi prelungirea valabilităţii voucherelor 
de vacanţă, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea           
COVID-19; 

 Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 634/2022 privind modificarea 
Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 455/2010  pentru 
constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie  şi 
de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul 
securităţii  şi sănătăţii în muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă ; 

 Ordinul ANFP nr. 1.090 din 9 iunie 2022 privind aprobarea Procedurii de comunicare 
prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între organul fiscal central şi 
persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi  fără personalitate juridică; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 80 din 16 iunie 2022 privind reglementarea 
unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar; 

 Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 964 din 15 iunie 2022 pentru 
aprobarea modelului declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 3^1 alin. (3) 
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din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin 
destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea 
creşterii ocupării forţei de muncă; 

 Legea nr. 187 din 22 iunie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2018 
privind acordarea biletelor de valoare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 785 din 16 iunie 2022 privind organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;  

 Hotărârea Guvernului nr. 822 din 23 iunie 2022 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 111/2022 privind reglementarea 
activităţii prestatorului casnic; 

 Hotărârea Guvernului nr. 830 din 27 iunie 2022 pentru modificarea şi completarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002. 

 

 

 

 

 

Inspector şef 
         


