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COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND
ACTVITATEA INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ
BISTRIŢA - NĂSĂUD ÎN ANUL 2013
În anul 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 si Legii nr.319/2006 .
În această perioada inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de
Muncă Bistriţa - Năsăud, au verificat 1 699 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 măsuri pentru remedierea deficienţelor
constatate.
Urmare controalelor efectuate, au fost aplicate 1 000 sancţiuni contravenţionale,
respectiv 870 avertismente şi 130 amenzi contravenţionale însumând 769 400 lei.

I. ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ ŞI AL EVIDENŢEI MUNCII

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 cadru de acţiuni pentru anul 2013, precum şi a
obiectivelor desprinse din actele normative în vigoare în domeniul legislaţiei muncii,
respectiv Legea nr. 108/1999, Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicat , O.U.G.
nr. 96/2003 , O.U.G. nr.56/2007 , H.G.500/2011 şi a celorlalte acte normative în vigoare
.
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.
Acţiunile de control au urmărit în principal creşterea rolului şi eficienţei
Inspectoratului Teritorial de Muncă Bistriţa-Năsăud prin conştientizarea agenţilor
economici cu privire la respectarea legislaţiei de muncă şi protecţie socială cu privire la

încadrarea în muncă, modificarea , suspendarea şi încetarea raporturilor juridice de
muncă.
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.
Obiectivele şi coordonatele care au fost avute în vedere în aceasta 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 punctelor teritoriale de lucru din Năsăud , Beclean şi Sângeorz-Băi
- verificarea modului în angajatorii respectă prevederile Legii 156/2000 privind
protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, respectă prevederile
legale, 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 ;
- acordarea de consultanţă agenţilor economici privind Codul Muncii, a
modificărilor şi completărilor aduse acestuia ;
- 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 anul 2013 s-a efectuat un număr de 1092 acţiuni de control la sediile sau
punctele de lucru ale angajatorilor existenţi pe raza judeţului.
Urmare acestor acţiuni de control au fost constatate următoarele abateri de la
normele legale în vigoare, în domeniul legislaţiei 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, numărul cazurilor constatate şi sancţionate contravenţional au fost de 43,
aplicându-se amenzi în valoare de 550 000 lei , conform art. 260 alin.(1) lit. e din Legea
nr. 53 / 2003, pentru un număr de 55 persoane care nu aveau întocmite contracte
individuale de muncă ;
- pentru încălcarea altor prevederi ale Legii nr.53/2003 au fost aplicate un
număr de 219 sancţiuni cantravenţionale, respectiv 214 avertismente şi 5 amenzi în
cuantum de 3 900 lei;
- neînfiinţarea registrului şi/sau netransmiterea 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 183 sancţiuni contravenţionale, respectiv 51 amenzi în cuantum de 52 500 lei şi 132
avertismente ;
- În temeiul Legii nr.108/1999 a fost aplicată o sancţiune contravenţională,
respectiv o amendă în cuantum de 5 000 lei;:
- În temeiul Legii nr.52/2011 au fost aplicate 2 sancţiuni contravenţionale,
respectiv 2 avertismente.
Totalul sancţiunilor aplicate în anul 2013 a fost de 448 din care 100 amenzi în
valoare de 611 400 şi 348 avertismente .
Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Bistriţa-Năsăud a desfăşurat în anul
2013 un număr de 9 acţiuni de control pe timp de noapte.

De asemenea în cadrul acţiunilor de control desfăşurate în anul 2013, au
fost depistate 13 persoane care prestau activitate fără a avea întocmite contracte
individuale de muncă, în formă scrisă, anterior începerii activităţii, la doi angajatori, unul
în domeniul silviculturii celălalt în domeniul confecţiilor metalice. Fapta constituie
infracţiune, în consecinţă au fost sesizate organele de cercetare penală.
Atât cu prilejul efectuării controalelor, cât şi cu cel al cercetării şi soluţionării
scrisorilor şi reclamaţiilor, au fost luate măsurile legale care se impuneau în vederea
restabilirii legalităţii precum şi pentru acordarea drepturilor cuvenite celor prejudiciaţi.
Astfel, inspectorii de muncă relaţii de muncă au dispus angajatorilor prin actele de
control un număr de 1 477 măsuri legale pentru remedierea deficienţelor constatate.

C. Acţiuni, activităţi, evenimente deosebite desfăşurate în anul 2013
Inspectoratul Teritorial de Muncă Bistriţa-Năsăud a desfăşurat în perioada 1 ianuarie-31
decembrie 2013 următoarele campanii:
1.

2.

3.

În perioada 27-28 februarie 2013 s-a desfăşurat Campania Naţională privind
identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată precum şi
verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate şi
sănătate în muncă pentru lucrătorii din cadrul unităţilor care au ca obiect de
activitate: fabricarea produselor textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte. În
cadrul acţiunilor de control 5 inspectori din cadrul Corpului de control
securitate şi sănătate în muncă au verificat un număr de 15 angajatori la
care deficienţele constatate au fost consemnate în acte de control,
dispunându-se 15 măsuri de remediere, totodată au fost aplicate 15
sancţiuni contravenţionale, respectiv 14 avertismente şi o amendă în
cuantum de 10 000 lei. Un număr de 7 inspectori din cadrul Corpului de
control relaţii de muncă au verificat 18 angajatori ocazie cu care au fost
dispuse 28 măsuri de remediere a deficienţelor constatate şi au fost aplicate
2 sancţiuni contravenţionale, respectiv un avertisment şi o amendă în
cuantum de 1 000 lei.
În perioada 6-7 martie 2013 s-a desfăşurat Campania Naţională privind
identificarea cazurilor de muncă nedeclarată precum şi verificarea modului
în care se respectă prevederile legale de securitate şi sănătate în muncă
pentru lucrătorii din cadrul unităţilor care au ca obiect de activitate:
întreţinerea şi repararea autovehiculelor. Inspectorii din cadrul Corpului de
control relaţii de muncă au verificat 22 angajatori ocazie cu care au fost
dispuse 54 măsuri de remediere a deficienţelor constatate şi au fost aplicate
2 sancţiuni contravenţionale, respectiv un avertisment şi o amendă în
cuantum de 10 000 lei. În cadrul acţiunilor de control inspectorii din cadrul
Corpului de control securitate şi sănătate în muncă au verificat un număr de
13 angajatori la care deficienţele constatate au fost consemnate în acte de
control, dispunându-se 13 măsuri de remediere, totodată au fost aplicate 13
sancţiuni contravenţionale, respectiv 13 avertismente .
În zilele de 19 şi 21 martie 2013 s-a desfăşurat Campania Naţională privind
identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată precum şi
verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate şi

sănătate în muncă pentru lucrătorii din cadrul unităţilor care au ca obiect de
activitate: fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase.
Inspectorii din cadrul Corpului de control securitate şi sănătate în muncă au
verificat un număr de 22 angajatori ocazie cu care deficienţele constatate au
fost consemnate în acte de control, dispunându-se un număr de 22 măsuri
de remediere, totodată au fost aplicate un număr de 22 sancţiuni
contravenţionale, respectiv 22 avertismente. Inspectorii din cadrul Corpului
de control relaţii de muncă au verificat 24 angajatori ocazie cu care au fost
dispuse 32 măsuri de remediere a deficienţelor constatate şi au fost aplicate
5 sancţiuni contravenţionale, respectiv 2 avertismente şi 3 amenzi în
cuantum de 12 500 lei.
4.

5.

6.

7.

8.

În perioada 25-26 aprilie 2013 s-a desfăşurat Campania Naţională privind
identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată precum şi
verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate şi
sănătate în muncă pentru lucrătorii din cadrul unităţilor care au ca obiect de
activitate: fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase. În
cadrul acţiunilor de control inspectorii din cadrul Corpului de control
securitate şi sănătate în muncă au verificat un număr de 8 angajatori la care
deficienţele constatate au fost consemnate în acte de control, dispunânduse 8 măsuri de remediere, totodată au fost aplicate 8 sancţiuni
contravenţionale, respectiv 8 avertismente . Un număr de 7 inspectori din
cadrul Corpului de control relaţii de muncă au verificat 12 angajatori ocazie
cu care au fost dispuse 6 măsuri de remediere a deficienţelor constatate şi
au fost aplicate 2 sancţiuni contravenţionale, respectiv 2 avertismente.
În cadrul Acţiunii nr.9 din Programul cadru al Inspecţiei Muncii pe anul 2013
privind verificarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă
pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă
specifice domeniilor construcţiilor de clădiri şi a lucrărilor speciale de
construcţii, în perioada 23 – 24.05.2013 s-au desfăşurat acţiuni de control,
la nivel naţional, în şantierele temporare de lucrări de reabilitare termică a
imobilelor. Datorită condiţiilor meteorologice nefavorabile a fost controlată o
singura unitate, care presta activitate în acest domeniu, la care nu au fost
constatate deficienţe.
În perioada 10 aprilie - 31 mai 2013 s-a desfăşurat Campania Naţională
privind respectarea de către agenţii de muncă temporară a prevederilor
H.G. nr.1256/2011 privind condiţiile de înfiinţare, precum şi procedura de
autorizare a agenţilor de muncă temporară. La data desfăşurării campaniei,
pe teritoriul judeţului nostru, nu există societăţi autorizate ca agenţi de
muncă temporară.
În perioada 11-12.06.2013 s-a desfăşurat Campania Naţională privind
identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată la agenţii
economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor. Un
număr de 5 inspectori din cadrul Corpului de control relaţii de muncă au
verificat 19 angajatori, ocazie cu care au fost dispuse 7 măsuri de
remediere a deficienţelor constatate şi au fost aplicate 3 sancţiuni
contravenţionale, respectiv un avertisment şi 2 amenzi în cuantum de 20
000 lei.
În perioada 04.07.2013 - 31.07.2013 s-a desfăşurat Campania naţională
privind respectarea prevederilor legale referitoare la încheierea şi

9.

10.

11.

12.

13.

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. Inspectorii din cadrul corpului de control relaţii de
muncă au verificat un număr de 15 angajatori de pe raza judeţului BistriţaNăsăud. Urmare controalelor efectuate, au fost aplicate un număr de 25
sancţiuni contravenţionale, respectiv 25 avertismente.
În perioada 21.08.2013 - 22.08.2013 s-a desfăşurat Campania naţională
privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată la agenţii
economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor. În cadrul
acţiunilor de control inspectorii de muncă din cadrul corpului de control
relaţii de muncă au verificat 10 angajatori, ocazie cu care au fost aplicate 3
sancţiuni contravenţionale, respectiv 3 amenzi în cuantum de 41 000 lei;
Inspectorii de muncă din cadrul corpului de control securitate şi sănătate în
muncă au verificat 15 angajatori aplicând 18 sancţiuni contravenţionale,
respectiv 15 avertismente şi 3 amenzi în cuantum de 10 500 lei.
În perioada 26.08.2013-30.08.2013 s-a desfăşurat acţiunea : ,,Verificarea
modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea
securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor din silozurile de cereale, fabricile
de nutreţuri combinate, activităţile de creşterea animalelor şi activităţi în
ferme mixte,, . În cadrul acţiunilor de control au fost verificaţi10 angajatori.
Urmare controalelor efectuate au fost dispuse 10 măsuri pentru remedierea
deficienţelor constatate; au fost aplicate 9 sancţiuni contravenţionale,
respectiv 9 avertismente.
În perioada 17.10.2013-01.11.2013 s-a desfăşurat Campania naţională
privind respectarea de către angajatori a prevederilor Legii nr.52/2011
privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
şi a normelor de aplicare a acesteia în domeniul agricol/ pomicultură/
viticultură/ silvicultură ( exclusiv exploatări forestiere)/ zootehnie/
piscicultură, spectacole, producţii cinematografice şi audiovizuale,
publicitate, activităţi cu caracter cultural, manipulări de mărfuri, activităţi de
întreţinere şi curăţenie şi a prevederilor legale privind prevenirea şi
combaterea exploatării copiilor/ tinerilor prin muncă în aceste domenii. În
cadrul acţiunilor de control au fost verificaţi 21 angajatori; au fost dispuse 2
măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate şi au fost aplicate 2
sancţiuni contravenţionale, respectiv 2 avertismente.
În cadrul acţiunilor de control privind identificarea şi combaterea cazurilor de
muncă nedeclarată, specifice activităţii Inspecţiei Muncii în domeniul
relaţiilor de muncă, în perioada 28.10.2013-01.11.2013 s-au desfăşurat
controale, atât ziua cât şi noaptea, la angajatorii care desfăşoară activităţi în
domeniul depozitării şi comercializării produselor cerealiere şi a produselor
de panificaţie. În cadrul acţiunilor de control au fost verificaţi un număr de 30
angajatori. Cu ocazia controalelor efectuate au fost dispuse 20 măsuri
pentru remedierea deficienţelor constatate şi au fost aplicate 16 sancţiuni
contravenţionale, respectiv 14 avertismente şi 2 amenzi în cuantum de 11
000 lei.
În perioada 01.08.2013 – 09.12.2013 s-a desfăşurat Campania Naţională
privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale
referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, a
timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto (lucrători mobili),
respectiv a prevederilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă. În

cadrul acţiunilor de control au fost verificaţi 13 angajatori. Au fost aplicate
24 sancţiuni contravenţionale, respectiv 22 avertismente şi 2 amenzi în
cuantum de 900 lei . Au fost dispuse 28 măsuri de remediere a deficienţelor
constatate.
D. În baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a
H.G.123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii, a funcţionat
în continuare la nivelul instituţiei, Compartimentul comunicare şi relaţii cu publicul. În
anul 2013 s-a continuat activitatea în acest sens astfel :
Solicitări adresate scris :2, electronic : 2.
Solicitări adresate de persoane fizice :2, persoane juridice : 2.
Solicitări adresate de mass media : 0 .
Reclamaţii administrative : 0 .
Plângeri în instanţă : 1 .
Vizitatori estimativi :240.
În ceea ce priveşte situaţia petiţiilor înregistrate la Inspectoratul Teritorial de
Muncă Bistriţa-Năsăud , aceasta se prezintă astfel :
- au fost adresate 1838 petiţii, din care 968 de la persoane fizice şi persoane
juridice, 870 de la autorităţi şi instituţii publice ;
- 1753 petiţii au fost adresate în domeniul relaţiilor de muncă , 56 petiţii în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi 29 petiţii altor compartimente ;
- 1715 petiţii au fost soluţionate, 15 petiţii au fost redirecţionate, 4 petiţii au fost
clasate, iar 104 sunt in curs de soluţionare, încadrându-se în termenul legal.

E. În anul 2013 , în activitatea Compartimentului Administrare şi Monitorizare
Relaţii de Muncă, Zilieri şi Contracte Colective de Muncă s-au înregistrat urmatoarele
coordonate statistice :
1. Numărul de contracte colective de muncă înregistrate este 31.
2. Numărul de acte adiţionale la contractele colective de muncă înregistrate
este 28.
3. Numărul de angajatori care au achiziţionat registrul de evidenţă zilieri este
56 ;
4. Numărul de angajatori care au transmis copia registrului este 104 ;
5. Numărul de persoane distincte angajate zilieri este 4.982 ;
6. Numărul de zilieri înregistraţi( poziţii în registru) este 77.805 ;
7. Numărul angajatorilor care au detaşat salariaţi pe teritoriul României este 7.
F. Activitatea de îndrumare angajatori şi angajaţi în domeniul relaţiilor de muncă
a venit în întâmpinarea cerinţelor publicului, angajatori şi angajaţi , a căror solicitări au
fost rezolvate în termenele legale.
Astfel au fost eliberate/certificate, în perioada 01.01.2013-31.12.2013, 607
adeverinţe cu personalul angajat şi calificarea acestora în vederea participării agenţilor
economici la licitaţii, atestate şi pentru participarea angajaţilor la cursuri de recalificare .
De asemenea au fost soluţionate toate solicitările privind problemele legate de

încheierea, modificarea, suspendarea, executarea, încetarea contractelor de muncă şi
au fost asistaţi, privind cadrul juridic normativ.
G.
Referitor la obligaţia angajatorilor de a înfiinţa şi a transmite la I.T.M.
Bistriţa-Năsăud registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic în temeiul
H.G. nr.500/2011 au fost transmise la I.T.M. Bistriţa-Năsăud 44 956 registre, în cursul
anului 2013.
II. ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ
A. Activitatea desfăşurată de inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Sănătate
şi Securitate în Muncă în anul 2013 a urmărit în principal, realizarea obiectivelor
prevăzute în Programul anual de acţiuni al I.T.M. Bistriţa - Năsăud şi a 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 agenţilor economici, cercetarea accidentelor de muncă precum şi a
evenimentelor,etc.
Desfăşurarea acestor activităţi s-a realizat pe baza planificărilor lunare stabilite
de către conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă Bistriţa-Năsăud.
Astfel, au fost efectuate 607 controale preventive la agenţi economici.
Pentru deficienţele constatate în timpul acţiunilor de control şi de cercetare a
accidentelor la persoanele juridice/fizice au fost aplicate 552 sancţiuni contravenţionale
din care 30 amenzi, în valoare totală de 158 000 lei şi 522 avertismente. S-au dispus
633 măsuri de remediere a deficienţelor şi de intrare în legalitate.
A fost înregistrată o sistare a activităţii şi oprirea din funcţiune a 2 echipamente
de muncă.
B. În judeţul Bistriţa-Năsăud, în anul 2013, a fost înregistrat, până la data
raportării, la I.T.M. B-N un număr de 49 accidente ;un accident colectiv cu 3 victime din
care 2 victime cu incapacitate temporară de muncă şi un accidentat mortal şi 48
accidente individuale din care 4 accidentaţi mortal şi 44 victime cu incapacitate
temporară de muncă.
C. În domeniul supravegherii pieţii în anul 2013 au fost efectuate 65 controale şi
au fost verificate 490 produse. Nu au fost găsite produse neconforme. Au fost dispuse
măsuri de respectare, în continuare, a Directivelor Europene.
C. Activitatea de consultanţă în domeniul sănătăţii si securităţii în muncă
În acest domeniu activitatea inspectorilor de muncă a constatat în desfăşurarea
următoarelor activităţi:
- acordarea de asistenţă tehnică la elaborarea programelor de prevenire a
riscurilor;
- expertizarea persoanelor fizice şi juridice în vederea eliberării autorizaţiilor de
funcţionare din punct de vedere al sănătăţii şi securităţii în muncă, precum şi
revizuirea autorizării la schimbarea condiţiilor de muncă;
- consultanţă pentru elaborarea instrucţiunilor proprii;
- consultanţă şi asistentă de specialitate la evaluarea nivelului de risc în
vederea elaborării programului de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor
profesionale.
În urma verificărilor unor unităţi în vederea eliberării autorizaţiilor de funcţionare

din punct de vedere al sănătăţii şi securităţii în muncă, au fost emise 38 autorizaţii în
baza Legii 319/2006. De asemenea au fost eliberate 4 autorizaţii pentru deţinerea,
transportarea, folosirea şi comercializarea materiilor explozive în baza Legii
nr.126/1995.
În anul 2013 au transmis notificări 13 unităţi care deţin substanţe şi preparate
chimice periculoase conform Legii 360/2003 modificată şi completată.
Referitor la bolile profesionale, menţionăm faptul că au fost înregistrate 4 cazuri.
III. ACTIVITATEA DE EXECUTARE SILITĂ
În cursul anului 2013 Inspectoratul Teritorial de Muncă Bistriţa – Năsăud s-a
înscris la masa credală pentru 30 firme intrate în procedura insolvenţei, conform Legii
85/2006, pentru debite în valoare de 11 819 lei privind plata comisionului pe care
angajatorii îl datorau conform art.5 din Legea nr.130/1999 republicată.
IV. ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI SISTEM INFORMAŢIONAL
În cursul anului 2013 a fost actualizat în permanenţă site - ul instituţiei, prin
transmiterea informaţiilor importante legate de activitatea inspectoratului, prezentarea
informaţiilor şi comunicatelor de presă, a noutăţilor legislative. S-au primit 520 cereri
pentru transmiterea on – line a registrului general de evidenţă a salariaţilor în format
electronic.
V. ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI LEGISLAŢIE CONTENCIOS
Din totalul de 1 000 sancţiuni contravenţionale aplicate, angajatorii au contestat
în instanţă 34 procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
Activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Bistriţa – Năsăud va continua şi în
anul 2014 având ca prioritate obiectivele stabilite în Programul cadru de acţiuni al
Inspecţiei Muncii pe anul 2014, identificarea şi combaterea muncii fără forme legale,
soluţionarea cererilor şi petiţiilor adresate instituţiei de cetăţeni, precum şi crearea unor
condiţii optime în ceea ce priveşte sănătatea şi securitatea la locul de muncă, în
vederea diminuării riscului de accidentare şi îmbolnăvire profesională.
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