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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 01.05.2015 –31.05.2015:  
 

Informaţii de Interes Public conform L544/2001 mai 2015 
Cumulat 

01.01.2015–31.05.2015 

1.Număr unităţi controlate, din care : 331 1.871 

-în domeniul relaţiilor de muncă 210 1.120 

-în domeniul securitate şi sănătate în muncă 121 751 

2.Număr sancţiuni contravenţionale, din care: 454 2.412 

-în domeniul relaţiilor de muncă 146 961 

-în domeniul securitate şi sănătate în muncă 308 1.451 

3.Nr.amenzi / valoare lei                                           58/400.400 406/2.735.100 

-în domeniul relaţiilor de muncă                              42/315.900 319/2.257.100 

-în domeniul securitate şi sănătate în muncă 16/84.500 87/478.000 

4.Avertismente 396 2.006 

-în domeniul relaţiilor de muncă 104 642 

-în domeniul securitate şi sănătate în muncă 292 1.364 

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

de muncă fără forme legale de angajare 

17/158 114/417 

6.Nr.evenimente comunicate de angajatori către 

I.T.M .BH 

22 109 

7.Nr.evenimente comunicate de  I.T.M. BH către 

Inspecţia Muncii 

2 9 

8.Nr.evenimente cercetate de  angajatori şi 

avizate de I.T.M. BH  

11 65 

9.Nr.evenimente cercetate de  I.T.M. BH şi 

avizate de Inspecţia Muncii 

3 9 

10.Număr accidentaţi  16 33 

- în accidente soldate cu incapacitate temporară 

de muncă (ITM) 

14 40 

- în accidente mortale 2 3 

11.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 31.05.2015. 

31 
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La data de 31.05.2015 numărul angajatorilor activi în judeţul Bihor este de 19.096 cu un 

număr de 165.921 salariaţi activi. 

Numărul contractelor individuale de muncă active la data de 31.05.2015 în judeţul Bihor 

este 184.090.  

 

2.Notificări intenţie de concediere colectivă 

În cursul lunii mai 2015 la I.T.M. Bihor s-au depus spre înregistrare o (1) notificare 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 iunie 2015  a unui  număr estimativ de  44 salariaţi din cadrul unor 

societăţi comerciale care activează în industria confecţiilor încălţăminte . 

 

3. Campanii de control 

3.1. În luna mai 2015 s-a continuat  Acţiunea de control în domeniul depozitării şi 

comercializării produselor cerealiere şi a produselor de panificaţie. 

Pe linia relaţiilor de muncă, s-au constatat : 

-Număr de angajatori controlaţi :31;  

-Număr angajatori care practicau munca fără forme legale / Număr persoane depistate 

care lucrau fără forme legale : 1/1; 

-Număr de angajatori sancţionaţi / Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 2/10 

sancţiuni contravenţionale, constând în două amenzi şi 8 avertismente valoare totală 

amenzilor  fiind de 11.500 lei; 

-Număr deficienţe constatate: 33, dispunându-se tot atâtea măsuri pentru remedierea lor. 

Deficienţele constatate au fost: se referă la neîncheierea şi netrasmiterea contractelor 

individuale de muncă, nerespectarea timpului de muncă şi timpului de odihnă. 
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3.2. În perioada 12.05.2015-13.05.2015 s-a desfăşurat Campania în domeniul fabricării 

produselor de brutărie şi a produselor făinoase şi comerţul cu amănuntul  al păinii, 

produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine. 

Pe linia relaţiilor de muncă, s-au constatat : 

-Număr de angajatori controlaţi :32;  

-Număr angajatori care practicau munca fără forme legale / Număr persoane depistate 

care lucrau fără forme legale : 1/1; 

-Număr de angajatori sancţionaţi / Număr sancţiuni contravenţionale aplicate:10/10 

sancţiuni contravenţionale , valoare totală amenzilor  fiind de 11.500; 

-Număr deficienţe constatate: 35, dispunându-se tot atâtea măsuri pentru remedierea lor. 

Deficienţele constatate au fost:  

-primirea la muncă fără încheierea contractului indiviual de muncă,  

-nerespectarea prevederilor cu privire la munca suplimentară, munca de noapte, repausul 

săptămanal, 

 -neîntocmirea corespunzătoare a foilor colective de prezentă, 

 -regulamentul de ordine interioară neluat la cunoştinţă de salariaţi. 

Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost controlate un număr de 22 unităţi fiind 

aplicate 44 sancţiuni contravenţionale  din care 1 amendă în cuantum total de 4.000 lei şi  

43 avertismente. 

Deficienţele constatate în număr de 44 se referă la buletinele de verificare împământare, 

semnalizare neconformă şi neutilizarea echipamentului individual de protecţie. 
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4.Statistica registrelor de evidenţă a zilierilor 

Până la data de 31.05.2015 au fost eliberate urmare solicitărilor angajatorilor un număr 

de 955 registre speciale de evidenţă a zilierilor. 

În luna mai 2015, 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. 

5. În luna mai 2015 a fost oprit din funcţiune 1 echipament de muncă neconform (ex.: 

aparat de sudură neconform, buteliile de gaz şi tuburile de oxigen necorespunzător 

depozitate). 

 

Subliniem  că Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor susţine respectarea drepturilor 

celor ce muncesc şi nu acceptă sub nici o formă desfăşurarea muncii fără forme 

legale, urmârind cu prioritate eradicarea acesteia prin aplicarea pârghiilor legale. 

 

Cu stimă, 

Marius Rotar  

Inspector şef  

 

    

 


