
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
INSPECŢIA MUNCII 

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BISTRIŢA – NĂSĂUD 
Bistriţa, str. Liviu Rebreanu, nr. 59, Tel./Fax: (0263) 217711 ; 235054 ; 235055, 

 E-mail: itmbistrita@itmbistrita.ro Web: www.itmbistrita.ro 
Operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 9429 

 
 
Nr.789 /05.01.2009 
 

 

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

în perioada 01.01.2009- 31.01.2009 

 
  În luna ianuarie 2009 activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Bistriţa - Năsăud a avut ca 
obiectiv principal realizarea acţiunilor din „Programul de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2008”, a 
obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 modificată şi completată si Legii nr.319/2006 . 

 
    În luna ianuarie 2009, 11 inspectori de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă 

Bistriţa - Năsăud, au  verificat 177 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 
322 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate. 

  
  Urmare controalelor efectuate, au fost sancţionaţi 131 angajatori, fiind aplicate 120 
avertismente şi 11 amenzi contravenţionale însumând 63 000 lei. 
 
 

I. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII SI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ 
 
În perioada 01.01.2009-31.01.2009 au fost realizate 81 vizite de control si evaluare la unităţi 

economice. 
Cu ocazia controalelor s-au aplicat 49 sancţiuni contravenţionale,respectiv 43 avertismente şi 6 

amenzi în cuantum de 42 000 lei. Au fost dispuse 159 măsuri pentru remedierea deficienţelor. 
Au fost oprite din funcţiune 6 echipamente tehnice şi 8 unităţi. 
 
Analiza situaţiei accidentelor de muncă 
În luna ianuarie 2009 au fost declarate la I.T.M. B-N 2 accidente de muncă, toate soldate cu 

incapacitate temporară de muncă. 
 
 
II. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ 
 

1. Evidenţa angajatori, înregistrări, evidenţa contracte individuale de muncă 
 

În cursul lunii ianuarie 2009 la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bistriţa-Năsăud s-a înregistrat un 
număr de 47 angajatori noi. 

S-au înregistrat 700 contracte individuale de muncă şi au încetat 1971 contracte individuale de 
muncă. În luna ianuarie 2009 au fost depuse şi înregistrate la I.T.M. B-N 525 acte de suspendare a 
contractelor individuale de muncă şi 2257 acte de modificare ale acestora. La Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Bistriţa-Năsăud sunt înregistrate 53 111  contracte active şi 47 177 carnete de muncă (32 902 la 
I.T.M şi 14 275 la societăţile cu aprobare de păstrare şi completare a carnetelor de muncă).  

În luna ianuarie 2009 a continuat acţiunea de predare a carnetelor de muncă la Casa Judeţeană 
de Pensii Bistriţa-Năsăud. În cursul lunii ianuarie 2009 s-au predat la Casa de pensii 100 carnete de 
muncă. 

 
2.Control relaţii de muncă 

 
Acţiunile întreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forţă de 

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

 În luna ianuarie 2009 au fost controlaţi 96 agenţi economici la care işi desfăşurau activitatea un 
număr de 1976 de salariaţi din care 826 femei. Cu prilejul controalelor au fost aplicate 5 amenzi 
contravenţionale însumând 21 000 lei şi 77 avertismente pentru încălcări ale prevederilor legale din 
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Legea nr. 130 /1999 , Legea nr. 53/2003 (Codul Muncii) şi H.G. nr.161/2006, fiind dispuse 163 măsuri de 
remediere a deficienţelor şi intrare în legalitate. Astfel, în temeiul Legii nr. 130/1999 au aplicate 67 
sancţiuni contravenţionale, fiind aplicate 3 amenzi în cuantum de 18 000 lei şi 64   avertismente. În baza 
H.G. nr.161/2006 au fost sancţionaţi 5 angajatori fiind aplicate 5 avertismente. În baza art.276 alin 1, lit. h 
din Codul Muncii a fost aplicate 8 avertismente. 

 În cadrul acţiunilor de control au fost depistaţi 2 angajatori  la care lucrau 2 persoane fără forme 
legale, amenzile contravenţionale însumând 3 000 lei. 

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

Năsăud în luna IANUARIE 2009 
 
În cursul lunii ianuarie 2009 a fost primit la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bistriţa-Năsăud – 

Compartimentul Informare şi Relaţii cu Publicul un număr de 93 petiţii din care un număr de 31 petiţii de la 
persoanele fizice şi un număr de 59 petiţii de la autorităţi şi instituţii publice şi 3 petiţii anonime. Un număr 
de 89 petiţii s-a depus în vederea soluţionării de către Direcţia relaţii de muncă , 1 petiţie de către Direcţia 
Sănătate şi securitate în muncă,  1 petiţie de către Compartimentul Sistem Informaţional şi 2 petiţii de 
către Compartimentul legislaţie- contencios. 

În cursul lunii ianuarie 2009 s-a răspuns la un număr de 92 petiţii (42 au fost în curs de 
soluţionare din luna decembrie 2008, 50 petiţii au fost soluţionate din cele înregistrate în cursul lunii 
ianuarie 2009), 3 au fost clasate , iar 40 petiţii sunt în curs de soluţionare, fiind în termen legal. 

 
 
 
 

          Inspector şef,                                                             Inspector şef adjunct, 
 
     RUS OVIDIU SERGIU                                               BERBECAR OTILIA 
 
 
 

Purtător de cuvânt,  

           Paşcu Oana Nicoleta  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 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. 


