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INFORMAŢII DE PRESĂ 

 

În perioada 01.12-31.12.2022, 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 DECEMBRIE: 

În luna decembrie 2022, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ, au fost 
realizate un număr de 178 acţiuni de control, din care 101 în domeniul relaţiilor de muncă 
şi 77 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Urmare finalizării acestor acţiuni, au 
fost dispuse 161 de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate. 

Un număr de 61 angajatori au fost sancţionaţi cu 83 de sancţiuni contravenţionale, din 
care 65 de avertismente contravenţionale şi 18 de amenzi în cuantum de 84.000 lei. 

A1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ 

În luna decembrie 2022, au fost realizate un număr de 77 acţiuni de control în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost dispuse 45 de măsuri pentru remedierea 
deficienţelor constatate.  

Un număr de 31 angajatori au fost sancţionaţi cu 37 de sancţiuni contravenţionale, din 
care 31 de avertismente contravenţionale şi 6 amenzi în cuantum de 28.000 lei. 

Analiza situaţiei evenimentelor de muncă: 

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 15 de evenimente de 
muncă. Împrejurările în care s-au produs cele mai multe evenimente se referă la 
accidentele de circulaţie, utilizarea  necorespunzătoare a echipamentelor de muncă sau 
căderea de la mică înălţime. Dintre evenimentele comunicate, două au fost 
mortale.Toate  evenimentele  comunicate sunt în curs de cercetare. 

A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ 

În luna decembrie 2022, inspectorii de muncă au efectuat un număr de 101 controale, au 
dispus 116 de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate şi au aplicat în total 46 
de sancţiuni contravenţionale, din care 12 amenzi în cuantum de 56.000 lei şi 34 de 
avertismente contravenţionale. 

La doi angajatori au fost identificate două persoane care prestau prestau activitate fără a 
avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară 
începerii activităţii. 

Domeniile de activitate în care se presta muncă nedeclarată sunt: construcţii şi 
exploatare forestieră. 

În luna decembrie 2022, angajatorii au încheiat şi înregistrat la instiţuţia noastră 14 de 
contracte colective de muncă  şi 2 acte adiţionale la contractele colective de muncă. 
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 B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA  DECEMBRIE: 

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 decembrie 2022 au fost verificate 6 societăţi şi un număr de 27 produse. Nu au fost 
dispuse măsuri de remediere şi nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale. 

II. Acţiunea nr. 14 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii- Acţiune de control pentru 
verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate şi sănătate în 
muncă la curieratul de mărfuri en-gros şi en detail 

Acţiunea s-a desfăşurat în perioada martie - decembrie 2022 (trim. I-IV), la angajatori 
care desfăşoară activităţi poştale şi de curier. 

În această perioadă, au fost controlaţi 7 de angajatori. Inspectorii de muncă au constatat 
7 deficienţe pentru care au dispus măsuri de remediere şi au aplicat 7 avertismente 
contravenţionale.  

III.Acţiunea nr. 17 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Acţiune de control pentru 
verificarea modului în care se respectă prevederile legale la comercializarea 
articolelor pirotehnice 

În luna decembrie 2022, Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ a derulat Acţiunea de 
control pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legale la 
comercializarea  articolelor pirotehnice. 

În cadrul acţiunii, au fost verificaţi  16 agenţi economici care desfăşoară activităţi de  
comercializare a articolelor pirotehnice. La 3 agenţi economici inspectorii de muncă au 
constat 3 deficienţe pentru care au dispus măsuri de remediere şi au aplicat 3 
avertismente contravenţionale. 

IV.Acţiune de informare şi prevenţie organizată de Departamentul pentru securitate în 
muncă, situații de urgență și protecția datelor al Arhiepiscopiei Iașilor în domeniul 
securității și sănătății în muncă în colaborare cu ITM Neamţ 

În data de 8 decembrie 2022, la sediul protopopiatului Piatra Neamț, a avut loc o ședință 
formativă și informativă organizată de Departamentul pentru securitate în muncă, situații 
de urgență și protecția datelor al Arhiepiscopiei Iașilor în domeniul securității și sănătății 
în muncă. 

La această ședință au participat inspectorul şef şi coordonatorul serviciului de control SSM  
din cadrul Inspectoratului Teritorial în Muncă Neamt, preoţi protopopi ai protopopiatelor 
din județul Neamț și preoţi responsabili S.S.M.-P.S.U. ai protopopiatelor din județul 
Neamț. 

Discuțiile au fost interactive, manifestându-se un interes sporit în domeniul securității și 
sănătății în muncă, împărtășind experiența reprezentanților Inspectoratului Teritorial în 
Muncă Neamț, în sensul de a diminua sau a preveni cât mai mult potențialele accidente de 
muncă ce pot apărea la locurile de muncă. 
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V. Şedinţa de lucru   I.T.M. Neamţ - Consiliul Consultativ Tripartit 

În data de 20 decembrie 2022, Consiliul Consultativ Tripartit s-a desfăşurat în sistem                 
on-line. 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. 

C.NOUTĂŢI LEGISLATIVE ÎN LUNA  DECEMBRIE: 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 164 din 29 noiembrie 2022 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010  privind concediul şi 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor; 

 Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 2.171 din 25 noiembrie 2022 pentru 
aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă; 

 Ordinul ministrului educaţiei nr. 6.310 din 29 noiembrie 2022 privind diferenţierea 
salariilor de bază în funcţie de studiile absolvite  pentru personalul didactic de predare 
încadrat în funcţia didactică de educator-puericultor; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 168 din 8 decembrie 2022 privind unele măsuri 
fiscal-bugetare, prorogarea unor termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1.447 din 8 decembrie 2022 pentru stabilirea salariului de bază 
minim brut  pe ţară garantat în plată; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1.448 din 8 decembrie 2022 privind stabilirea contingentului de 
lucrători străini  nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2023; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1.449 din 8 decembrie 2022 pentru modificarea Hotărârii 
Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii  şi 
Solidarităţii Sociale şi a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 488/2017 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii; 

 Legea nr. 351 din 12 decembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; 

 Legea nr. 354 din 13 decembrie 2022 privind protecţia sistemelor informatice ale 
autorităţilor şi instituţiilor publice  în contextul invaziei declanşate de Federaţia Rusă 
împotriva Ucrainei; 

 Ordinul comun al ministrului educaţiei şi ministrului muncii şi solidarităţii sociale 
nr.6250/2156/2022 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare şi 
gestionare a standardelor ocupaţionale; 

 Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368 din 19 decembrie 2022  ; 

 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 nr. 369 din 19 decembrie 2022 ; 

 Legea nr. 361 din 16 decembrie 2022 privind protecţia avertizorilor în interes public; 

 Ordinul comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi ministrului educaţiei               
nr.2.097/6.389/2022 pentru completarea Listei specializărilor şi a perfecţionărilor pentru 
care furnizorii de formare profesională a adulţilor au dreptul să organizeze programe de 
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formare profesională finalizate  cu certificate de absolvire cu recunoaştere naţională 
pentru absolvenţii de studii universitare, prevăzută în anexa la Ordinul ministrului muncii 
şi justiţiei sociale şi al ministrului educaţiei naţionale nr. 1.151/4.115/2018; 

 Legea nr.370 din 20 decembrie 2022 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2022 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor 
acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale; 

 Legea nr.367 din 19 decembrie 2022 privind dialogul social; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1.547 din 19 decembrie 2022 pentru aprobarea Strategiei 
naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi  şi 
prevenirea şi combaterea violenţei domestice  pentru perioada 2022-2027 ; 

 Ordinul comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi ministrului sănătăţii              
nr.  2.172/3.829/2022 privind acordarea concediului de îngrijitor; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1.492 din 14 decembrie 2022 pentru aprobarea Strategiei 
naţionale  privind îngrijirea de lungă durată şi îmbătrânirea activă  pentru perioada         
2023-2030; 

 Legea nr. 375 din 23 decembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 182 din 28 decembrie 2022 pentru modificarea art. 
2^1 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor  şi demnităţilor 
publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru 
modificarea  şi completarea altor acte normative şi a art. III din Legea nr. 105/2020 
pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi 
demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi 
pentru modificarea şi completarea altor acte normative; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1.555 din 28 decembrie 2022 privind stabilirea zilelor lucrătoare 
pentru care se acordă zile libere,  altele decât zilele de sărbătoare legală, pentru anul 
2023; 

 Ordinul ministrului finanţelor nr. 4.504 din 22 decembrie 2022 pentru modificarea şi 
completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii 
instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de 
aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 190 din 28 decembrie 2022 pentru completarea 
anexei nr. 5^1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019  privind Codul 
administrativ. 

 

Inspector şef 
 


