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Informaţii de presă privind activitatea I.T.M. Bistriţa – Năsăud 

în perioada 01.07.2013-31.07.2013 

 

 În luna iulie 2013 activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Bistriţa - 
Năsăud a avut ca obiectiv principal realizarea acţiunilor din „Programul de acţiuni al 
Inspecţiei Muncii pe anul 2013”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 
modificată şi completată şi Legii nr.319/2006 . 

 
     În luna iulie 2013, 9 inspectori de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de 

Muncă Bistriţa - Năsăud, au  verificat 125 angajatori, ocazie cu care deficienţele 
constatate în domeniul relaţiilor de muncă  şi al  securităţii şi sănătăţii în muncă au fost 
consemnate în actele de control şi s-au dispus 171 măsuri pentru remedierea 
deficienţelor constatate. 

 
 Urmare controalelor efectuate, au fost aplicate 94 sancţiuni contravenţionale, din 
care 88 avertismente şi 6 amenzi în cuantum de 37 000 lei. 
 
 

I. ACTIVITĂŢI ŞI EVENIMENTE DEOSEBITE 
 
1. În perioada 04.07.2013-31.07.2013 s-a desfăşurat Campania naţională privind 
respectarea prevederilor legale referitoare la încheierea şi executarea contractelor 
individuale de muncă, a timpului de muncă şi de odihnă în cadrul şcolilor de conducere ( 
pilotaj) pentru profesorii de legislaţie auto şi instructorii auto. Rezultatele acestei 
campanii vor fi comunicate în luna august 2013. 
 

II.  ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII SI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ 

În perioada 01.07.2013-31.07.2013 au fost realizate 46 vizite de control şi 
evaluare la unităţi economice. 

Cu ocazia controalelor s-au aplicat 40 sancţiuni contravenţionale, respectiv 39 
avertismente şi o amendă în cuantum de 5 000 lei .  Au fost dispuse 46 măsuri pentru 
remedierea deficienţelor. 

 
Analiza situaţiei accidentelor de muncă 
 
În luna iulie 2013 au fost raportate la I.T.M. B-N un număr de 4 accidente de 

muncă  soldate cu incapacitate temporară de muncă . 
 

III. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ 
  
1.Control relaţii de muncă 

 
Acţiunile întreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care 

folosesc forţă de muncă fără forme legale de angajare şi luarea măsurilor care se impun 
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pentru a determina angajatorii să respecte prevederile legale în domeniul relaţiilor de 
muncă. 

În luna iulie 2013 au fost controlaţi 79 agenţi economici la care îşi desfăşurau 
activitatea un număr de 2 997  salariaţi din care 1 346 femei. Cu prilejul controalelor au 
fost aplicate 54 sancţiuni contravenţionale, respectiv 49 avertismente şi 5 amenzi în 
cuantum de 32 000 lei pentru încălcări ale prevederilor legale din  Legea nr. 53/2003 
(Codul Muncii), H.G. nr.161/2006, O.U.G. 56/2007, O.U.G.156/2000, O.U.G.108/1999,  
H.G.500/2011, Legea nr.52/2011. 
            S-au dispus 125 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.  
            În baza H.G. nr.500/2011 au fost  aplicate 12 sancţiuni, respectiv 10 
avertismente şi 2 amenzi în cuantum de 2 000 lei. 

În cadrul acţiunilor de control au fost depistaţi 3 angajatori la care lucrau 3 
persoane fără forme legale fiind aplicate amenzi contravenţionale în cuantum de 30 000 
lei. 

   Au fost aplicate un număr de 39 sancţiuni contravenţionale, respectiv 39 
avertismente  pentru încălcarea  altor prevederi ale   Legii nr.53/2003.  

  
2.Compartiment Administrare şi Monitorizare Relaţii de Muncă, Zilieri şi Contracte 

Colective de Muncă 
   
În luna iulie 2013 au fost înregistrate  2 contracte colective de muncă şi 3  acte 

adiţionale la contractul colectiv de muncă. 
La data de 31.07.2013 au fost transmise copii ale registrului zilierilor ( conf.art.7, 

alin.2 din Legea nr.52/2011) de către un număr de 123 angajatori la care erau 
înregistrate un număr de 143 735  poziţii în registrul zilierilor.  

 
3.Situaţia petiţiilor/scrisorilor adresate Inspectoratului Teritorial de Muncă Bistriţa 

– Năsăud în luna IULIE  2013 
 
În cursul lunii iulie 2013 a fost primit la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bistriţa-

Năsăud – Compartimentul Comunicare şi Relaţii cu Publicul un număr de 236 petiţii din 
care un număr de 162 petiţii de la persoanele fizice şi persoane juridice şi 74 petiţii de la 
autorităţi şi instituţii publice .   Un număr de 217 petiţii s-a depus în vederea soluţionării 
în domeniul relaţiilor de muncă, 15 petiţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi 4 
petiţii în alte domenii de activitate ale instituţiei. 

În cursul lunii iulie 2013  s-a răspuns la un număr de 241 petiţii (49 au fost în curs 
de soluţionare din luna iunie 2013), o petiţie a fost redirecţionată iar 43  petiţii rămân în 
curs de soluţionare pentru luna viitoare. 

 
    Inspector şef, 
BERBECAR OTILIA 

                                                    
 
 

Purtător de cuvânt, 
                                                         RAŢIU DANIELA   

 
 
 

* informaţiile din acest comunicat de presă pot fi utilizate ca atare sau prelucrate ca ştire de presă şi a fost 
emis în scopul respectării dreptului la informarea cetăţenilor despre activitatea instituţiei, fără alte obligaţii 
din partea I.T.M. Bistriţa-Năsăud. Comunicatul de presă este postat şi pe pagina web a instituţiei. 

 

   
 


