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C O M U N I C A T    D E   P R E S Ă 

 

1. INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC furnizate conform art. 5 din  Legea nr. 544/ 2001 
pentru perioada 01.08.2014 –31.08.2014:  
 

Informaţii de Interes Public conform L544/2001 
August 

2014 

Cumulat 

01.01.–31.08.2014 

1.Număr unităţi controlate, din care : 381 4.462 

- -în domeniul relaţiilor de muncă 245 2.905 

-în domeniul securitate şi sănătate în muncă 136 1.557 

2.Număr sancţiuni contravenţionale, din care: 418 4.404 

-în domeniul relaţiilor de muncă 188 1.784 

-în domeniul securitate şi sănătate în muncă 230 2.620 

3.Nr.amenzi / valoare lei                                           90/667.500 766/4.995.000 

-în domeniul relaţiilor de muncă                              69/560.000 557/3.915.000 

-în domeniul securitate şi sănătate în muncă 21/107.500 209/1.080.000 

4.Avertismente 328 3.638 

- -în domeniul relaţiilor de muncă 119 1.227 

-în domeniul securitate şi sănătate în muncă 209 2.411 

5.Nr. unităţi / Nr. persoane identificate cu cazuri 

de muncă fără forme legale de angajare 

24/122 203/631 

6.Număr accidente în muncă înregistrate, din 

care: 

13 76 

-accidente mortale  2 9 

-accidente soldate cu incapacitate temporară de 

muncă (ITM)  

11 65 

7.Număr accidente în muncă cu urmări de 

invaliditate la încheierea incapacităţii temporare 

de muncă 

0 2 

8.Numărul de societăţi active  înregistrate ca 

agenţi de ocupare a forţei de muncă  conform 

prevederilor Legii nr.156/2000 privind protecţia 

cetăţenilor români care lucrează în străinătate la  

data de 31.08.2014. 

29 

 

La data de 31.08.2014 numărul angajatorilor activi în judeţul Bihor este de 18.325 cu un 

număr de 162.888 salariaţi activi. 

Numărul contractelor individuale de muncă active la data de 31.08.2014 în judeţul Bihor 

este 178.393.  
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În cursul lunii august 2014 la I.T.M. Bihor s-au depus spre înregistrare 2 notificări cu 

privire la intenţia de concediere colectivă în conformitate cu prevederile art.70 din Legea 

nr.53/2003 Codul Muncii.Notificările se referă la intenţia de concediere colectivă  pe 

parcursul lunii septembrie 2014 a unui  număr estimativ de  256 salariaţi din cadrul unor 

societăţi comerciale care activează în domeniul  confecţii îmbrăcăminte. 

2. Campanii de control 

 

2.1. În cadrul Campaniei naţionale „O ZI PE SĂPTAMÂNĂ”, în domeniul relaţiilor de 

muncă, în luna august 2014 au fost controlaţi un număr de 114 angajatori. 

Au fost sancţionaţi un număr de 49 angajatori, fiind aplicate un număr de 77 sancţiuni 

contravenţionale, valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 259.000 lei. Au fost 

identificaţi un număr de 11 angajatori care practicau munca fără forme legale de 

angajare, fiind depistate 24 persoane care lucrau fără forme legale de angajare. În acest 

sens au fost aplicate 11 amenzi în valoare totală de 240.000 lei.  

Număr deficienţe constatate: 179 fiind dispuse măsuri pentru remedierea acestora. 

Deficienţele constatate se referă la : 

- neîncheierea contractului individuale de muncă; 

- neîntocmirea actelor de  de suspendare a contractelor individuale de muncă; 

- transmiterea  de date eronate în REVISAL; 

- neprezentarea evidenţei orelor de muncă prestate; 

- nerespectarea prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal; 

- nerespectarea prevederilor legale cu privire la munca suplimentară. 

 

2.2. În cadrul Acţiunii de control în domeniul depozitării şi comercializării produselor 

cerealiere şi a produselor de panificaţie, în domeniul relaţiilor de muncă, în luna august 

2014 au fost controlaţi un număr de 6 angajatori.  

Număr sancţiuni contravenţionale aplicate angajatorilor : 4 sancţiuni constând in 1 amendă 

în valoare totala de 20.000 de lei şi 3  avertismente; 

De asemenea au fost sancţionate şi două persoane fizice care au fost depistate 

desfăşurând activitate fără contract individual de muncă fiind aplicate două amenzi in 

valoarea totală de 1000 lei. 

Pentru deficienţe constatate au fost dispuse un număr de 11 măsuri pentru remedierea lor. 
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Deficienţele constatate au fost:  

- neinformarea inspectoratului teritorial de muncă referitor la prestarea muncii de noapte; 

- neprezentarea fişei postului; 

- întocmirea deficitară a evidenţei orelor de muncă prestate; 

- nerespectarea prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal. 

 

2.3. În perioada 01.08.2014-14.08.2014, în cadrul acţiunii " Organizarea activităţii de 

intervenţie şi salvare la unităţi industriale cu potenţial pericol de emisii de gaze toxice 

şi/sau explosive ", pe linia securitaţii şi sănătăţii în muncă s-au constatat : 

-Număr de angajatori controlaţi :14 ; 

-Număr de angajatori sancţionaţi / Număr sancţiuni contravenţionale aplicate:…11/11 

avertismente; 

-Număr deficienţe constatate: 11, dispunându-se tot atâtea măsuri pentru remedierea lor. 

Deficienţele constatatate se referă la lipsa organizării activităţii de intervenţie şi salvare 

potrivit prevederilor Ordinului nr. 391 din 2 Mai 2007. 

 

2.4. În luna august 2014  în cadrul Acţiunii „Verificarea modului de respectare a 

cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul 

construcţiilor”, pe linia securitaţii şi sănătăţii în muncă s-au constatat : 

-Număr de angajatori controlaţi :17;  

-Număr de angajatori sancţionaţi / Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 17/34 

constând în  1 amendă în valoare totală de 8.000 lei şi 33 avertismente; 

-Număr deficienţe constatate: 34, dispunându-se tot atâtea măsuri pentru remedierea lor. 

Deficienţele constatate au fost:  

- nesemnalizarea echipamentului de încărcat pe drum public; 

- neevaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională; 

- neefectuarea examenului medical de medicina muncii anterior angajării şi periodic; 

- neasigurarea măsurilor de prim ajutor, prin desemnarea şi instruirea personalului 

necesar; 
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-neacordarea de către angajator a echipamentelor individuale de protecţie; 

-neutilizarea echipamentelor de muncă corespunzătoare, prevăzute cu sisteme de 

protecţie colectivă, cum sunt balustrade solide, platforme sau plase de prindere, suficient 

de solide pentru a împiedica/opri căderile de la înălţime şi care să nu fie întrerupte decât 

de punctele de acces ale unei schele sau ale unei scări; 

-neamenajarea corespunzătoare a locurilor de muncă la înălţime (scările trebuie să fie 

utilizate de aşa manieră încât să permită lucrătorilor să dispună, în orice moment, de o 

prindere cu mâna şi de un sprijin sigur); 

-deficienţe privind modul de asigurare, marcare şi întreţinere a căilor  de acces şi de 

circulaţie şi marcarea acestor zone. 

 

3.Statistica registrelor de evidenţă a zilierilor 

Până la data de 31.08.2014 au fost eliberate urmare solicitărilor angajatorilor un număr 

de 877 registre speciale de evidenţă a zilierilor. 

În luna august 2014, la I.T.M. Bihor, un număr de 86 angajatori au înaintat  extrase al 

registrului de evidenţă a zilierilor, în conformitate cu art.7 alin. 2 din Legea nr. 52 din 15 

aprilie 2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. 

 

4.În luna august 2014  a fost oprită activitatea a 3 echipamente de muncă neconforme 

(ex.:două motostivuitoare şi un compresor de aer din lipsă autorizare I.S.C.I.R. ) . 

 

p. Marius Rotar Inspector şef  

Nadia Racz   Inspector şef adjunct 
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