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MINUTA 

încheiată în data de 27.01.2023, cu ocazia şedinţei Comisiei de Dialog Social a judeţului Bihor 

 

Potrivit prevederilor pct. II. 3. din Anexa nr. 3 -Regulamentul-cadru privind constituirea și funcționarea comisiilor de 

dialog social la nivelul administrației publice locale - la Legea nr. 367/2022 a dialogului social, în data de 27.01.2023, 

s-a desfășurat ședința Comisiei de Dialog Social, cu următoarea:  

ORDINE  DE  ZI: 

 

1. Bilanț privind activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Bihor, în domeniile: relații de muncă, respectiv 

identificarea și combaterea fenomenului de muncă nedeclarată; securitate și sănătate în muncă, modul de 

respectare a cerințelor în acest domeniu, eficientizarea activităților de control și autorizare din cadrul I.T.M Bihor 

 Prezentat de: Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor 

 

 

2. Diverse 

 

  
Convocarea s-a făcut prin adresa cu nr. 529/16.01.2023.  
Au fost prezenţi: membrii comisiei, reprezentanți ai celor trei parteneri de dialog social: sindicate, patronate și 
autorități publice – din partea serviciilor publice deconcentrate.   
Şedinţa a fost condusă de către dl. Botházy Nándor - Subprefect al judeţului Bihor. Din partea Consiliului Județean 
Bihor a fost prezentă doamna Roșan Mihaela. 
 
S-a supus la vot ordinea de zi şi a fost aprobată în unanimitate.  
 
Punctul 1 de pe ordinea de zi: 

Bilanț privind activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Bihor, în domeniile: relații de muncă, 
respectiv identificarea și combaterea fenomenului de muncă nedeclarată; securitate și sănătate în muncă, 
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modul de respectare a cerințelor în acest domeniu, eficientizarea activităților de control și autorizare din 
cadrul I.T.M Bihor 

 Prezentat de: Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor 
 
Domnul Inspector șef Rotar Marius a prezentat materialul de pe ordinea de zi. 
În începutul materialului au fost prezentate informații despre instituție și obiectivele principale stabilite prin 

lege. 
În cursul anului 2022, la nivelul I.T.M. Bihor, au fost efectuate un număr de 3.378 controale, constatându-se 

numeroase abateri de la respectarea aplicării legislaţiei în vigoare, fiind aplicate un număr de 4.741 sancţiuni 
contravenţionale, din care 567 amenzi în cuantum de 6.260.000 lei şi 4.174 avertismente, pe domeniile de activitate 
ale inspectoratului. 

Din totalul sancţiunilor aplicate : 
 - 61,04% respectiv 2.894 au fost sancțiuni aplicate în domeniul relaţiilor de muncă 
 - 38,96% respectiv 1.847 au fost sancțiuni aplicate în domeniul securității și sănătății în muncă; 
 

 În domeniul relațiilor de muncă: 
S-au efectuat 1.936 controale, constatându-se numeroase abateri de la respectarea aplicării legislaţiei în 

vigoare. 
Astfel, din totalul de 2.894 sancţiuni aplicate: 
- 185 au fost sancţiuni pentru munca fără forme legale, in cuantum de 4.250.000 lei; 
- 2.709 sancțiuni pentru diverse neconformităţi, altele decat munca fără forme legale, din care: 
  - 272 amenzi în cuantum de 1.528.000 lei; 
  - 2.440 avertismente. 
În anul 2022 au fost depistate un număr de 720 persoane prestând activitate nedeclarată, la nivelul a 182 agenți 
economici, fiind dispuse, pentru deficienţele constatate, măsuri pentru intrarea în legalitate. 
 
 În domeniul securitate și sănătate în muncă: 

Au fost efectuate un număr de 1.442 controale, s-au constatat numeroase abateri de la respectarea aplicării 
legislaţiei în vigoare, fiind aplicate un număr de 1.847 sancţiuni contravenţionale, din care  113 amenzi în cuantum 
de 482.000 lei şi 1.734  avertismente. 

Astfel repartizarea unităţilor controlate, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pe domeniile de activităţi 
ale economiei naţionale, este următorea: 
a. Pentru domeniul agricultură:   
 Numărul de unităţi existente în anul 2022:   1.443  
 Numărul de unităţi controlate în anul 2022:        36  
 Numărul de persoane angajate în unităţile controlate:     687  
 Numărul mediu de angajaţi în unităţile din agricultură:  3.359 
b. Pentru domeniul minier:  
 Numărul de unităţi existente în anul 2022:       118 
 Numărul de unităţi controlate în anul 2022:         11 
 Numărul de angajaţi din unităţile controlate:        472 
 Numărul mediu de angajaţi în unităţile din minerit:      702 
c. Pentru domeniul transporturi:  
 Numărul de unităţi existente în anul 2022:       5.168 
 Numărul de unităţi controlate în anul 2022:            97 
 Numărul de angajaţi în unităţile controlate:       5.258 
 Numărul mediu de angajaţi în unităţile din transporturi:   19.377 
d. Pentru alte domenii de activitate (comerţ, industrie şi alte domenii):  
 Numărul de unităţi existente în anul 2022 :    38.001 
 Numărul de unităţi controlate în anul 2022 :      1.295 
 Numărul de angajaţi în unităţile controlate:     63.657 
 Numărul mediu de angajaţi în unităţi:    160.677 
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Autorizarea sau avizarea funcţionării agenţilor economici 
În anul 2022, Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor a autorizat sau a avizat, funcţionarea agenţilor 

economici, după caz, astfel: 
➢  funcţionarea unităţilor din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, conform Legii nr. 319/2006 a 

securităţii şi sănătăţii în muncă;  
➢  producerea, prepararea, deţinerea, transportarea, comercializarea, folosirea şi depozitarea materiilor 

explozive, în baza Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

➢  comercializarea produselor de protecţie a plantelor, în baza Ordonanţei Guvernului 41 din 22 august 2007, 
actualizată. 
În acest sens, inspectorii de muncă au acordat consultanţă şi/sau au efectuat expertiză pentru verificarea 
îndeplinirii, de către agenţii economici, a condiţiilor impuse de legislaţie pentru obţinerea 
autorizaţiilor/avizelor. 
Nr.  unităţi autorizate/avizate în baza unor legi speciale 

- Legea nr. 319/2006 – 44  
- Legea nr. 126/1995 – 30 
- Alte legi – 17 

 
Eficientizare și digitalizarea relației cu cetățeanul  
Au fost luate măsuri pentru simplificarea modului de plată a diverselor taxe și transmiterea dovezii de 

achitare. 
Astfel plata taxelor poate fi efectuată prin ordin de plată, numerar la casieria I.T.M. Bihor, prin POS, cât și 

prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plăți – Ghișeul.ro. 
Dovada achitării taxelor se poate transmite prin e-mail și este evidențiată și pe extrasul contului bancar emis 

de către Trezoreria Oradea. 
Solicitarea privind eliberarea informațiilor (site-ul www.itmbihor.ro, secțiunea formulare), se efectuează în 

baza copiei actului de identitate și dovada plății contravalorii solicitării, acestea se vor transmite electronic (e-mail: 
itmbihor@itmbihor.ro, fax: 0259.407.440), iar transmiterea actelor (răspunsurilor) se efectuează electronic (e-mail, 
fax), sau prin poștă. 

Pentru obținerea numelui de utilizator şi a parolei privind transmiterea registrului general de evidență al 
salariaților în format electronic, agenții economici au posibilitatea solicitării acestora prin mijloace electronice (e-mail: 
itmbihor@itmbihor.ro).  

Răspunsul, respectiv transmiterea numelui de utilizator şi a parolei obținute, se face pe adresa de e-mail 
menționată. 

Pentru semnalarea nerespectării prevederilor Codului Muncii şi respectiv ale Legii Securităţii şi Sănătăţii în 
Muncă nr. 319/2006, sesizarea trebuie să conţină: 
- date referitoare la identitatea petentului;                       
- datele societăţii în cadrul căreia se semnalează nerespectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă; 
- orice alte date pe care le consideraţi necesare a fi furnizate. 

Petiţia poate fi transmisă pe adresa de e-mail: itmbihor@itmbihor.ro , sau prin fax: 0259.407.440. 
În încheierea prezentării materialului au fost prezentate instituțiile cu care ITM BH are încheiate protocoale 

de colaborare sau sunt colaboratori direcți. 
După prezentarea materialului domnul Subprefect Bothazy Nandor a adresat o întrebare “Fenomenul muncii 

nedeclarate are și o latură penală în cazul în care angajatorul care are peste 10 colaboratori care lucrează fără 
contract de muncă?” 

Domnul Inspector șef Marius Rotar a menționat ca nu mai are și că amenda pentru fiecare persoană găsită 
că prestează o activitate fără contract, fără forme legale de angajare este de 20.000 lei pe persoană, dar cuantumul 
maxim în ceea ce privește amenda este plafonat la de 200.000 lei dacă sunt găsite mai multe persoane, situații care 
duc în sfera penalului ca infracțiune intervin atunci când un angajator refuză să prezinte actele la control. 

Domnul Ioan Mintaș reprezentant C.N.I.P.M.M.R., apreciază activitatea ITM BH și a domnului inspector șef 
Marius Rotar și modul în care legea prevenției este aplicată în județul Bihor, modul în care subalternii dânsului își duc 
la îndeplinire sarcinile și relația cu întreprinzătorii. 

Doamna Roșan Mihaela reprezentant din partea Consiliului Județean Bihor a menționat că apreciază 
activitatea de consilierea preventivă adresată întreprinzătorilor, a adresat o întrebat dacă cu personalul de care 
dispune ITM BH reușește să-și exercite și funcția de consiliere? 
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Domnul Inspector șef Marius Rotar a răspuns că la controalele care se fac de către ITM BH principiul 
implementat în județul Bihor în urma faptelor identificate care nu sunt fapte grave ce doar scăpări angajatorii 
respectivi primind doar avertisment și dispoziția de intrare în legalitate în următoarea perioadă, în cazul în care nu 
implementează recomandările se ajunge la sancțiuni. Consilierea presupune îndrumarea pe timpul controlului de 
remediere a greșelilor efectuate, toate acestea fiind menționate în actul de control. 

Doamna Roșan Mihaela reprezentant din partea Consiliului Județean Bihor a adresat o a doua întrebare 
dacă în cadrul ITM BH există o persoană care prestează o activitate de consiliere în situația în care un operator 
economic are o întrebare în ceea ce privește legislația muncii, există posibilitatea să se adreseze pentru a  primii 
lămuriri/ îndrumare? 

Domnul Inspector șef Marius Rotar a răspuns că în ceea ce a prezentat nu s-a făcut trimitere la numărul de 
petiții și sesizări, în anul 2022 au fost în număr de peste 700, întrebările despre modificările legislative nu intră în 
sfera petițiilor și a sesizărilor iar în termen de câteva zile se primește răspuns deoarece la biroul juridic și la birou de 
relații cu publicul există persoane calificate care dau aceste răspunsuri. 
 

La punctul Diverse, dl. Ioan Mintaș reprezentant C.N.I.P.M.M.R. a atras atenția cu privire la punerea în 
aplicare a  Legii nr.367/2022 a dialogului Social. 

Domnul Subprefect Bothazy Nandor, a informat că noile modificări legislative vor fi puse în aplicare. 
 

    
SUBPREFECT,                                                                                     

          BOTHÁZY Nándor       
   

    SEF SERVICIU,  
     Adrian VENIG 
 
 
 
      ÎNTOCMIT, 

                                                                                                                   Alexandra CHEBELEU 
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