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COMUNICAT PRIVIND ACTIVITATEA INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ
BISTRIŢA - NĂSĂUD ÎN SEMESTRUL I 2017

În cursul semestrului I 2017 activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Bistriţa Năsăud a avut ca obiectiv principal realizarea acţiunilor din „Programul de acţiuni al
Inspecţiei Muncii pe anul 2017 ”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999,
modificată şi completată si Legii nr.319/2006 .
În această perioadă inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă
Bistriţa - Năsăud, au verificat 953 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 651 măsuri pentru remedierea deficienţelor
constatate şi intrarea angajatorilor în legalitate.
Urmare controalelor efectuate atât în domeniul Relaţiilor de Muncă, cât şi în domeniul
Securităţii şi Sănătăţii în Muncă au fost aplicate 407 sancţiuni contravenţionale,
respectiv 387 avertismente şi 20 amenzi însumând 94 100 lei .

I. ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ
A. Activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă al judeţului Bistriţa-Năsăud a
avut ca obiectiv principal în domeniul Relaţiilor de Muncă şi al Evidenţei Muncii
realizarea acţiunilor din Programul propriu de acţiuni pentru anul 2017, precum şi a
obiectivelor desprinse din actele normative în vigoare în domeniul legislaţiei muncii,
respectiv Legea nr. 108/1999 modificată şi completată cu Legea nr.51/2012, Legea nr.
53/2003 – Codul Muncii, completată şi modificată cu Legea nr.40/2011, O.U.G. nr.
56/2007 , Legea nr.52/2011, H.G. nr.500/2011 .
În activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă al judeţului Bistriţa-Năsăud s-a urmărit
schimbarea fundamentală a raportului dintre administraţie şi cetăţean, prin realizarea
unui serviciu public în folosul exclusiv al cetăţeanului şi al celor care beneficiază de
serviciile instituţiei noastre. Un accent deosebit s-a pus pe creşterea transparenţei
activităţii şi pe coerenţa acţiunilor întreprinse de funcţionarii publici din cadrul
Inspectoratului Teritorial de Muncă al judeţului Bistriţa-Năsăud. În acest sens s-a urmărit
aplicarea unitară a prevederilor legale privind raporturile de muncă şi evidenţa muncii
prestată pe baza contractelor individuale de muncă şi s-a ţinut cont de necesitatea
adaptării la complexitatea şi diversitatea situaţiilor cu care se confruntă inspectorii de
muncă în îndeplinirea activităţilor.
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Acţiunile de control au urmărit în principal creşterea rolului şi eficienţei Inspectoratului
Teritorial de Muncă Bistriţa-Năsăud prin conştientizarea angajaţilor şi angajatorilor cu
privire la respectarea legislaţiei de muncă şi protecţie socială referitoare la încadrarea
în muncă, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor juridice de muncă şi
depunerea REVISAL.
A crescut rigurozitatea în activitatea funcţionarilor publici şi în ceea ce priveşte
motivarea şi formularea răspunsurilor la petiţiile adresate de cetăţeni, acţionându-se
pentru scurtarea termenelor în care instituţia noastră comunică răspunsurile solicitate şi
identificarea de soluţii legale pentru remedierea problemelor sesizate.
Obiectivele şi coordonatele care au fost avute în vedere în această perioadă au constat
în :
asigurarea desfăşurării în condiţii optime a relaţiilor cu publicul atât la sediul
central al Inspectoratului de Muncă al judeţului Bistriţa-Năsăud precum şi la nivelul
punctului teritorial de lucru din Năsăud ;
verificarea modului în angajatorii respectă prevederile Legii 53/2003-Codul
Muncii, republicat, H.G.500/2011 privind registrul salariaţilor, Legii 62/2011 privind
dialogul social, Legii 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional,
Legii 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, ale
O.U.G. nr.96/2003 privind protecţia maternităţii, O.U.G. nr.56/2007 privind încadrarea
în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României ;
primirea în audienţă a publicului, soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor
adresate de public instituţiei noastre ;
asistenţă de specialitate şi consultanţă în domeniul relaţiilor de muncă;
înregistrarea Registrelor generale de evidenţă a salariaţilor în format
electronic .
B. În cursul semestrului I 2017 s-a efectuat un număr de 612 acţiuni de control în
domeniul relaţiilor de muncă la sediile sau punctele de lucru ale angajatorilor existenţi
pe raza judeţului.
Urmare acestor acţiuni de control ale inspectorilor de la Corpul de Control Relaţii de
Muncă au fost constatate următoarele abateri de la normele legale în vigoare, în
domeniul legislaţiei muncii :
în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003-Codul Muncii, fapta angajatorului de a
primi la muncă persoane pentru care nu au fost întocmite contracte individuale de
muncă, în formă scrisă, anterior începerii raporturilor de muncă a fost sancţionată ;
numărul cazurilor constatate şi sancţionate contravenţional a fost de 4 , aplicându-se
amenzi în valoare de 40 000lei pentru un număr de 4 persoane care nu aveau întocmite
contracte individuale de muncă ,
- neînfiinţarea registrului şi/sau netransmitere a acestuia în formă electronică la
I.T.M.B-N în termenele prevăzute de H.G. nr.500/2011 a fost sancţionată prin aplicarea
a 86 sancţiuni contravenţionale, respectiv o amendă în cuantum de 5 000 lei şi 85
avertismente ;
pentru alte încălcări ale prevederilor Legii nr.53/2003-Codul Muncii au fost
aplicate un număr de 10 sancţiuni contravenţionale respectiv 9 avertismente şi o
amendă în cuantum de 1 500 lei ;
pentru încălcări ale Legii nr.108/1999 republicată au fost aplicate 2 sancţiuni
contravenţionale, respectiv 2 amenzi în cuantum de 10 000 lei ;
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Verificările efectuate în baza Legii nr.62/2011 au vizat un număr de 34 angajatori. La
11 dintre aceştia au fost depistate nereguli privind iniţierea negocierilor colective, fiind
dispuse măsuri de intrare în legalitate.
Totalul sancţiunilor aplicate în cursul semestrului I 2017 în domeniul relaţiilor de muncă
a fost de 102, din care 8 amenzi în valoare de 56 500 lei şi 94 avertismente.
Atât cu prilejul efectuării controalelor, cât şi cu cel al cercetării şi soluţionării
scrisorilor şi reclamaţiilor, au fost dispuse măsurile legale care se impuneau în vederea
restabilirii legalităţii precum şi pentru acordarea drepturilor cuvenite celor prejudiciaţi.
Astfel, inspectorii de muncă din cadrul corpului de control relaţii de muncă au dispus
angajatorilor prin actele de control un număr de 333 măsuri legale pentru remedierea
deficienţelor constatate.
În cursul semestului I 2017 au avut loc 3 acţiuni de control pe timp de noapte.
II. ÎN DOMENIUL EVIDENŢEI MUNCII
În cursul semestrului I 2017 , în activitatea Compartimentului Administrare şi
Monitorizare Relaţii de Muncă, Zilieri şi Contracte Colective de Muncă s-au înregistrat
urmatoarele coordonate statistice:
- au fost înregistrate un număr de 21 contracte colective de muncă şi un număr de 16
acte adiţionale la contractul colectiv de muncă.
La data de 30.06.2017 au fost transmise copii ale registrului zilierilor ( conf.art.7, alin.2
din Legea nr.52/2011) de către un număr de 205 angajatori la care erau înregistrate un
număr de 428.599 poziţii în registrul zilierilor.

III. ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ
A. Activitatea desfăşurată de inspectorii de muncă din cadrul Direcţiei de
Sănătate şi Securitate în Muncă în cursul semestrului I 2017 a urmărit în principal
realizarea obiectivelor prevăzute în Programul anual de acţiuni al I.T.M. Bistriţa Năsăud şi ale campaniilor naţionale organizate de Inspecţia Muncii.
S-au efectuat, de asemenea, controale pentru rezolvarea sesizărilor şi reclamaţiilor,
pentru expertizare în vederea autorizării, controale de tip sondaj în vederea identificării
problemelor agenţilor economici, cercetarea accidentelor de muncă precum şi a
evenimentelor.
Desfăşurarea acestor activităţi s-a realizat pe baza planificărilor lunare stabilite de către
conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă Bistriţa-Năsăud.
Astfel, au fost efectuate 341 controale preventive la agenţi economici în perioada de
referinţă.
Pentru deficienţele constatate în timpul acţiunilor de control şi de cercetare a
accidentelor de muncă la persoanele juridice şi fizice au fost aplicate 305 sancţiuni
contravenţionale din care 12 amenzi, în valoare totală de 37 600 lei şi 293
avertismente. S-au dispus 318 măsuri de remediere a deficienţelor şi de intrare a
angajatorilor în legalitate.
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În domeniul supravegherii pieţei au fost efectuate 18 controale şi au fost controlate 144
produse. Nu au fost depistate produse neconforme. Au fost dispuse măsuri de
respectare, în continuare, a Directivelor Europene.
În urma verificării unor unităţi în vederea eliberării autorizaţiilor de funcţionare din
punct de vedere al protecţiei muncii, au fost emise 16 autorizaţii în baza Legii
nr.319/2006. De asemenea a fost eliberat un număr de 10 avize documentaţie în baza
Legii nr.126/1995. Au mai fost eliberate un număr de 10 autorizaţii în conformitate cu
condiţiile impuse de legislaţie pentru obţinerea autorizaţiilor/avizelor.
Nu au fost dispuse opriri din funcţiune a echipamentelor de lucru.

B. Accidente de muncă
În cursul semestrului I 2017, au fost declarate la I.T.M. Bistriţa-Năsăud 27 accidente de
muncă soldate cu 2 persoane accidentate mortal şi 25 persoane
cu incapacitate
temporară de muncă .
În cursul semestrului I 2017 nu s-au înregistrat cazuri de boală profesională.
IV. CAMPANII NAŢIONALE

În luna martie 2017 s-au reluat acţiunile de control privind identificarea cazurilor de
muncă nedeclarată în cadrul Campaniei Naţionale ,, O zi pe săptămână,, . În cadrul
acestor acţiuni au fost controlaţi 94 angajatori . Au fost dispuse 14 măsuri pentru
remedierea deficienţelor constatate . Totalul sancţiunilor contravenţionale aplicate a
fost de 6, respectiv 5 avertismente si o amendă în cuantum de 10 000 lei .
În perioada 09.05.2017-13.05.2017 s-a desfăşurat Campania Naţională privind
identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea modului de respectare a
cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară
activitatea în domeniul construcţiilor.
Inspectorii de muncă din cadrul compartimentului Relaţii de muncă au controlat un
număr de 22 angajatori. A fost dispusă o măsură pentru remedierea deficienţelor
constatate. Nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale .
Inspectorii de muncă din cadrul compartimentului Securitate şi sănătate în muncă au
controlat un număr de 16 angajatori. A fost dispuse 16 măsuri pentru remedierea
deficienţelor constatate. Au fost aplicate 16 sancţiuni contravenţionale, respectiv 16
avertismente .
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În perioada 07.06.2017-10.06.2017 s-a desfăşurat Campania Naţională privind
identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi desfăşoară
activitatea în domeniile prelucrării şi conservării cărnii, prelucrării şi conservării
peştelui, crustaceelor şi moluştelor, fabricării produselor lactate şi a brânzeturilor,
precum şi în domeniul comercializării acestora.
Inspectorii de muncă din cadrul compartimentului Relaţii de muncă au controlat un
număr de 15 angajatori. Au fost dispuse 2 măsuri pentru remedierea deficienţelor
constatate. Nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale .
În perioada 26.06.2017-30.06.2017 s-a desfăşurat Campania Naţională privind
identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi respectarea prevederilor legale
privind timpul de muncă precum şi securitatea şi sănătatea în muncă la societăţi care au
ca obiect de activitate protecţie şi gardă-cod CAEN 8010.
Inspectorii de muncă din cadrul compartimentului Relaţii de muncă au controlat un
număr de 3 angajatori. A fost dispusă o măsură pentru remedierea deficienţelor
constatate. A fost aplicată o sancţiune contravenţională, respectiv un avertisment .
Inspectorii de muncă din cadrul compartimentului Securitate şi sănătate în muncă au
controlat un număr de 11 angajatori. A fost dispuse 12 măsuri pentru remedierea
deficienţelor constatate. Au fost aplicate 12 sancţiuni contravenţionale, respectiv 12
avertismente .
V. ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI SISTEM INFORMAŢIONAL
În cursul semestrului I 2017 a fost actualizat în permanenţă site - ul instituţiei, prin
transmiterea informaţiilor importante legate de activitatea inspectoratului, prezentarea
informaţiilor şi comunicatelor de presă precum şi a noutăţilor legislative.
VI. ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI LEGISLAŢIE CONTENCIOS
Din totalul de 20 amenzi contravenţionale aplicate în perioada de referinţă, angajatorii
au contestat în instanţă 3 procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
pentru sancţiuni aplicate în domeniul relaţiilor de muncă .
VII. ACTIVITATEA DE SOLUŢIONARE A PETIŢIILOR
În cursul semestrului I 2017 a fost primit la Inspectoratul Teritorial de Muncă BistriţaNăsăud – Compartimentul Comunicare şi Relaţii cu Publicul un număr de 695 petiţii din
care un număr de 186 petiţii de la persoanele fizice şi persoane juridice, 500 petiţii de
la autorităţi şi instituţii publice, 5 petiţii de la Inspecţia Muncii şi 4 petiţii anonime. Un
număr de 650 petiţii s-a depus în vederea soluţionării în domeniul relaţiilor de muncă,
27 petiţii în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă şi 18 petiţii în alte domenii de
activitate ale instituţiei.
În cursul semestrului I 2017 s-a răspuns la un număr de 661 petiţii (20 au fost în curs de
soluţionare din luna decembrie 2016), 6 petiţii au fost redirecţionate, 7 petiţii au fost
clasate, iar 41 petiţii sunt în curs de soluţionare, fiind în termen legal.
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În cursul semestrului I 2017 s-a răspuns, în termen legal, la 2 solicitări în baza Legii
nr.544/2001.
Activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Bistriţa – Năsăud va continua şi în
perioada următoare, având ca prioritate îndeplinirea obiectivelor stabilite în Programul
cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii, identificarea şi combaterea muncii fără forme
legale, soluţionarea cererilor şi petiţiilor adresate instituţiei de cetăţeni, precum şi
determinarea angajatorilor pentru a crea condiţii mai bune în ceea ce priveşte
sănătatea şi securitatea la locul de muncă, în vederea diminuării riscului de accidentare
şi îmbolnăvire profesională.

INSPECTOR ŞEFi,
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.
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