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 În cadrul Planului Comun de Acţiune-privind reducerea incidenţei muncii 
nedeclarate, Inspecţia Muncii a demarat luni, 02.05.2011 acţiuni de control comune 
împreună cu reprezentanţi ai Inspectoratului General al Poliţiei Române, Inspectoratului 
General al Jandarmeriei Române şi ai Gărzii Financiare. 
 La nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud au fost organizate echipe mixte de control 
formate din reprezentanţi ai jandarmeriei, ai poliţiei economice, ai gărzii financiare şi 
inspectoratului teritorial de muncă. 
 În cadrul acestei acţiuni, în perioada 02.05.2011-31.05.2011, s-au desfăşurat  
activităţi de control la un număr de 106 angajatori de pe raza judeţului Bistriţa-Năsăud, 
ocazie cu care deficienţele constatate în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi 
sănătăţii în muncă au fost consemnate în acte de control şi s-au dispus 152 măsuri de 
remediere a deficienţelor constatate.  
           Urmare controalelor efectuate au fost aplicate un număr de 125 sancţiuni 
contravenţionale, din care 104 avertismente pentru încălcarea prevederilor legale în 
domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în  munca şi  21 amenzi în 
cuantum de 228.000 lei ( 4 amenzi în cuantum de 60.000 lei pentru muncă fără forme 
legale şi 17  amenzi în cuantum de 168.000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale 
în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă). Pentru 9 persoane identificate la un singur 
angajator, în domeniul construcţiilor,  s-a întocmit şi înaintat adresă către I.J.P. Bistriţa-
Năsăud, în vederea soluţionării cazului, întrucât s-au încălcat prevederile art.279 alin.3 
din Legea nr.40/2011(Codul Muncii). 
 În perioada 02.05.2011-31.05.2011 au fost înregistrate în baza de date  
REVISAL a I.T.M. Bistriţa-Năsăud un număr de 5478 contracte individuale de muncă, cu 
3270 mai multe faţă de luna mai 2010.  
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