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Situaţia privind 

“H.G.583/2016, privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016-

2020, obiectivul specific 5.3, acţiunea principală nr.7 ” 

aferentă trimestrului 1 2017 

 

 

a) Pentru domeniul de activitate relaţii de muncă: 

 

Nr.crt. Nr. amenzi aplicate Valoarea amenzilor incasate 

1. 162 1.104.200 

 

 

 

                                                                 

b) Pentru domeniul de activitate securitate şi sănătate în muncă : 

 

Nr.crt. Nr. amenzi aplicate Valoarea amenzilor 

incasate 

Nr. unităţi a căror 

activitate a fost sistată 

1. 30 152.500 0 

   

 

Pentru Inspector şef  

Marius Rotar         

Nicolae Hodut 

Inspector şef adjunct s.s.m.                                                                     
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Situaţia privind 

“H.G.583/2016, privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016-

2020, obiectivul specific 5.3, acţiunea principală nr.7 ” 

aferentă trimestrului III 2018 

 

 

a) Pentru domeniul de activitate relaţii de muncă: 

 

Nr.crt. Nr. amenzi aplicate Valoarea amenzilor incasate 

1. 157 2.686.400 

 

 

                                                                 

b) Pentru domeniul de activitate securitate şi sănătate în muncă : 

 

Nr.crt. Nr. amenzi aplicate Valoarea amenzilor 

incasate 

Nr. unităţi a căror 

activitate a fost sistată 

1. 21 104.000 0 

   

 

Pentru Inspector şef  

Marius Rotar         

Inspector şef  

 

 

Bianca Maria Curta  

Consilier  

Compartimentul comunicare şi relaţii cu publicul 



                                                                            

 

 

 

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene 
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest 

document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane 

autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, 

expeditorului 

 

INSPECȚIA MUNCII  

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BIHOR 
 

Situaţia privind 

“H.G.583/2016, privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016-

2020, obiectivul specific 5.3, acţiunea principală nr.7 ” 

aferentă trimestrului IV 2018 

 

a) Pentru domeniul de activitate relaţii de muncă: 

 

Nr.crt. Nr. amenzi aplicate Valoarea amenzilor incasate 

1. 163 2.856.600 lei 

 

 

                                                                 

b) Pentru domeniul de activitate securitate şi sănătate în muncă : 

 

Nr.crt. Nr. amenzi aplicate Valoarea amenzilor 

incasate 

Nr. unităţi a căror 

activitate a fost sistată 

1. 8 46.500 lei 0 

   

Cu respect,  

 

Marius Rotar         

Inspector şef  
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest 

document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane 

autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, 

expeditorului 

 

INSPECȚIA MUNCII  

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BIHOR 
 

Situaţia privind 

“H.G.583/2016, privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016-

2020, obiectivul specific 5.3, acţiunea principală nr.7 ” 

aferentă trimestrului I 2019 

 

a) Pentru domeniul de activitate relaţii de muncă: 

 

Nr.crt. Nr. amenzi aplicate Valoarea amenzilor incasate 

1. 162 2.278.000 lei 

 

                                                                 

b) Pentru domeniul de activitate securitate şi sănătate în muncă : 

 

Nr.crt. Nr. amenzi aplicate Valoarea amenzilor 

incasate 

Nr. unităţi a căror 

activitate a fost sistată 

1. 20 106.500 lei 0 

   

Cu respect,  

 

Marius Rotar         

Inspector şef  

 




