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     Inspectoratul Teritorial de Muncă Harghita controlează aplicarea corectă şi unitară a prevederilor 
legale referitoare la relaţiile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă, protecţia salariaţilor care 
lucrează în condiţii deosebite si a prevederilor legale referitoare la asigurările sociale. De asemenea, 
acordă asistenţă tehnică angajatorilor şi angajaţilor, pentru prevenirea riscurilor profesionale, pentru 
formarea şi perfecţionarea profesională a specialiştilor în domeniu . 
      La începutul anului 2022,în județul Harghita își desfășurau activitatea un număr de 9.135 de firme 
care au declarat că utilizează 74.800 peroane în baza a 83.834 contracte individuale de muncă în timp 
ce la finele anului își desfășurau activitatea un număr de 9.747   de firme care au declarat că utilizează 
74.821  persoane în baza a 83.905 contracte individuale de muncă ( raport Reges ).    
      Rezultatele activităţii de control desfăşurate de inspectorii de muncă din Inspectoratul Teritorial de 
Munca Harghita compartimentul SSM, evaluate pe baza indicatorilor specifici pentru domeniul securităţii 
şi sănătăţii în muncă, sunt prezentate sintetic în tabelul următor:   
  

NR. INDICATORI SPECIFICI ANUL 
2022 

 
 

1. Număr de unități controlate: 443 

2. Număr de controale efectuate: 443 

3. Fond de timp disponibil ( în zile ) 1050 

4. Fond de timp utilizat ( în zile ) pentru: 1050 

 • controale preventive  482 

 • cercetare accidente de muncă  346 

 • consultanță și expertiză  0 

 • participare la determinare noxe 0 

 • cercetări avarii tehnice  0 

 • instruiri 18 

 • soluționare scrisori, sesizări, 
reclamații 

0 

 • lucrări de birou 34 

 • perfectionare profesională 0 

 • concedii de odihnă, medicale  170 

 
      În cursul anului 2022, atât numărul de unităţi controlate cât şi numărul de controale au crescut faţă 
de anul 2021. Astfel, numărul unităţilor controlate la nivelul județului și numarul controalelor au fost de 
443. 
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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 

 

INSPECŢIA MUNCII  

      Menționăm faptul că ITM Harghita in cursul anului 2022 a functionat cu 4 inspectori de muncă ( 2 
în compartimentul supraveghere piață și 2 în compartimentul control ssm  
     În cursul anului 2021 ( luna martie ), inspectorii de muncă în limita posibilităților au continuat 
acţiunile de informare şi conştientizare a tuturor actorilor implicaţi (angajatori, lucrători, membri ai 
CSSM, medici de medicina muncii, reprezentanţi ai patronatelor, sindicatelor etc.) privind necesitatea  
dezvoltării culturii de prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă precum si informarea tuturor 
factorilor implicati in procesul de munca cu privire la prevenirea infestarii cu virusul COVID 19.  
 
 

NR. Denumirea indicatorului social de performanță 
 
 

Anul  
2021 

Anul 
2022 

1. Număr de unități controlate: 437 443 

2. Număr de controale effectuate  437 443 

3. Număr evenimente communicate de angajatori 104 103 

 • Număr evenimente cercetate de 
angajatori și avizate de I.T.M. 

 

55 78 

• Număr evenimente cercetate de I.T.M . și 
avizate de IM 
 

17 15 

4. Număr de incidente periculoase  3 3 

5. Numărul sancțiunilor contravenționale aplicate: 874 254 

6. Valoarea sancțiunilor aplicate (RON) 652.000 760.000 

7. Numărul de propuneri de urmărire penală 
înaintate instituțiilor competente  

0 5 

8. Numărul de unități a căror activitate a fost 
sistată 

1 2 

9. Numărul de instalații a căror activitate a fost 
sistată 

8 4 

 
         
 
       În anul 2022 au fost înregistrate 115 evenimente, dintre care 16 evenimente mortale , 1 eveniment 
colectiv și 94 evenimente urmate de incapacitate temporară de muncă. 
       Sectoarele economice naționale în care au fost înregistrate cele mai multe accidente de muncă sunt: 
construcții de clădiri, industria alimentară, agricultură, exploatări forestiere, prelucrarea lemnului, 
fabricarea mobile, transport, activități de asistență medicală, activități de comerț, administrație publică. 
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