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INFORMAŢII DE PRESĂ 

 

În perioada 01.01-31.01.2023, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ a 
avut ca obiectiv principal realizarea acţiunilor din Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei 
Muncii pe anul 2023, 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 IANUARIE: 

În luna ianuarie 2023, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ, au fost 
realizate un număr de 244 acţiuni de control, din care 161 în domeniul relaţiilor de muncă 
şi 83 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Urmare finalizării acestor acţiuni, au 
fost dispuse 361 de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate. 

Un număr de 126 angajatori au fost sancţionaţi cu 170 de sancţiuni contravenţionale, din 
care 154 de avertismente contravenţionale şi 16 de amenzi în cuantum de 111.600 lei. 

A1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ 

În luna ianuarie 2023, au fost realizate un număr de 83 acţiuni de control în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost dispuse 94 de măsuri pentru remedierea 
deficienţelor constatate.  

Un număr de 61 angajatori au fost sancţionaţi cu 82 de sancţiuni contravenţionale, din 
care 72 de avertismente contravenţionale şi 10 amenzi în cuantum de 49.500 lei. 

Analiza situaţiei evenimentelor de muncă: 

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 16 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 mică înălţime, accidentele 
de circulaţie. Dintre evenimentele comunicate, două au fost mortale.Toate  evenimentele  
comunicate sunt în curs de cercetare. 

A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ 

În luna ianuarie 2023, inspectorii de muncă au efectuat un număr de 161 controale, au 
dispus 267 de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate şi au aplicat în total 88 
de sancţiuni contravenţionale, din care 6 amenzi în cuantum de 62.100 lei şi 82 de 
avertismente contravenţionale. 

La trei angajatori au fost identificate trei persoane care prestau activitate fără a avea 
încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară 
începerii activităţii. 

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

În luna ianuarie 2023, angajatorii au încheiat şi înregistrat la instiţuţia noastră 8 contracte 
colective de muncă  şi 1 act adiţional la contractul colectiv de muncă. 
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 B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA  IANUARIE : 

 

I. Acţiunea nr. 13 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Acțiunea de verificare şi 
control a respectării prevederilor legale din  domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
în domeniile: hoteluri şi alte facilităţi de cazare, restaurante şi alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

Pe parcursul anului 2023, Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ desfăşoară Acțiunea de 
verificare şi control a respectării prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii 
în muncă în domeniile: hoteluri şi alte facilităţi de cazare, restaurante şi alte activităţi de 
servicii de alimentaţie. 

Obiectivele acestei acţiuni sunt: creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi 
angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în  domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă, identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor la locurile 
de muncă, identificarea echipamentelor de muncă care pot prezenta riscuri în exploatare 
pentru lucrători şi verificarea modului de instruire a lucrătorilor. 

La debutul acestei acţiuni, în data de 26.01.2023, a avut loc o şedinţă de informare şi 
conştientizare a angajatorilor din aceste domenii de activitate, în sala de şedinţe a 
Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț.       

La activitatea de informare au fost invitați să participe atât angajatori cât şi 
reprezentanți ai acestora, lucrători desemnaţi pentru a se ocupa de activităţile de 
prevenire şi protecţie, lucrători şi reprezentanţi ai lucrătorilor cu răspunderi specifice cu 
atribuţii de securitate şi sănătate în muncă din domeniile hoteluri, alte facilităţi de 
cazare, restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie. Participanţii la acestă 
întâlnire au primit informaţii cu privire la legislaţia din domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă şi modalităţi de prevenire a riscurilor la locurile de muncă.  

La această întâlnire de lucru, din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ, au 
participat şeful serviciului control SSM şi un inspector de muncă SSM. 

II. Acţiunea nr. 5 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 2023, coordonat de către Comisia 
Europeană  

Au fost verificate un număr de 20 produse. Nu au fost dispuse măsuri de remediere şi nu 
au fost aplicate sancţiuni contravenţionale. 

III.Campanie  de control privind respectarea măsurilor necesare pentru asigurarea 
securității și protecția lucrătorilor care își desfășoară activitatea la locurile de muncă 
din industria extractivă diviziunile CAEN 05, 07, 08 

În  perioada 27.01.2023- 27.02.2023, se desfăşoară etapa de realizare a controalelor din 
cadrul campaniei naţionale de verificare a modului în care sunt respectate cerințele 
minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor în toate tipurile 
de întreprinderi(mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt ), care efectuează 
activităţi de extracţie în sectorul de activitate minieră (coduri CAEN: 05, 07, 08).  
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Această acţiune este motivată și de evenimentele care au avut loc în ultima perioadă 
precum și de creșterea numărului de accidente de muncă. Se impune intensificarea 
acțiunilor de verificare și monitorizare a modului în care se respectă prevederile legale în 
domeniul securității și sănătății în muncă, precum și a modului în care angajatorii 
realizează, în industria extractivă, măsurile de securitate și sănătate dispuse de 
inspectorii de muncă. 

În cadrul acestei acţiuni, în perioada 27.01-31.01.2023, inspectorii de muncă cu atribuţii 
de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au verificat un număr de 9 unităţi  
cu obiect de activitate extracţia pietrei, argilei, pietrişului şi nisipului. 

Pentru încălcarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost 
sancţionaţi contravenţional  9 angajatori cu 11 sancţiuni contravenţionale din care, 2 
amenzi în cuantum de 7000 lei şi cu 9 avertismente contravenţionale. Au fost dispuse 11 
măsuri de remediere a neconformităţilor constatate. 

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

În data de 31 ianuarie 2023, la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ, s-a 
întrunit Consiliul Consultativ Tripartit constituit la nivelul judetului Neamţ.La şedinţă au 
participat membrii desemnaţi ai organizaţiilor sindicale şi patronale cât şi reprezentanţi 
din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ.  

Cu această ocazie, au fost dezbătute actele normative de interes pentru activitatea 
organizaţiilor patronale, agenţilor economici şi organizaţiilor sindicale, publicate în 
Monitorul Oficial în ultima perioadă . 

 

C.NOUTĂŢI LEGISLATIVE ÎN LUNA IANUARIE: 

 Hotărârea Guvernului nr. 1.577 din 28 decembrie 2022 pentru modificarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 244/2000; 

 Legea nr. 9 din 4 ianuarie 2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative ; 

 Instrucţiunea  ministrului sănătăţii nr. 161 din 5 ianuarie 2023 privind instituirea stării de 
alertă epidemiologică determinate de gripă; 

 Ordinul ministrului sănătăţii nr. 3.951 din 28 decembrie 2022 privind modificarea 
Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.286/2022 pentru stabilirea componenţei şi atribuţiilor 
comisiilor de soluţionare a contestaţiilor procesului-verbal de cercetare a cazului de boală 
profesională; 

 Legea nr. 26 din 10 ianuarie 2023 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor 
Naţionale nr. 16/1996  şi a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii; 

 Legea  nr. 28 din 10 ianuarie 2023 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii; 
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 Ordinul ministrului finanţelor nr. 596 din 11 ianuarie 2023 privind transmiterea situaţiilor 
financiare anuale centralizate întocmite de instituţiile publice  la 31 decembrie 2022 şi 
pentru modificarea şi completarea unor ordine  ale ministrului finanţelor publice în 
domeniul contabilităţii instituţiilor publice; 

 Legea nr. 42 din 12 ianuarie 2023 privind aprobarea procedurii de pregătire pentru 
reutilizare a deşeurilor de echipamente electrice  şi electronice, a cerinţelor tehnice 
privind pregătirea pentru reutilizare şi a cerinţelor de raportare  şi monitorizare a 
echipamentelor electrice şi electronice reutilizate; 

 Legea nr. 36 din 11 ianuarie 2023 pentru modificarea Legii contabilităţii nr. 82/1991,  
precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999  privind obligaţia operatorilor 
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal; 

 Ordinul ministrului sănătăţii nr. 166 din 26 ianuarie 2023 pentru aprobarea metodologiilor 
privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare  a posturilor vacante şi 
temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog,  biochimist şi chimist 
din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică,  precum şi a funcţiilor 
de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi 
sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef  în unităţile 
sanitare publice cu paturi. 

 

 
Inspector şef 


