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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 01.06.2015 –30.06.2015:  
 

Informaţii de Interes Public conform L544/2001 Iunie 2015 
Cumulat 

01.01.2015–30.06.2015 

1.Număr unităţi controlate, din care : 341 2.212 

-în domeniul relaţiilor de muncă 192 1.312 

-în domeniul securitate şi sănătate în muncă 149 900 

2.Număr sancţiuni contravenţionale, din care: 547 2.959 

-în domeniul relaţiilor de muncă 196 1.157 

-în domeniul securitate şi sănătate în muncă 351 1.802 

3.Nr.amenzi / valoare lei                                           68/402.700 474/3.137.800 

-în domeniul relaţiilor de muncă                              44/298.700 363/2.555.800 

-în domeniul securitate şi sănătate în muncă 24/104.000 111/582.000 

4.Avertismente 479 2.485 

-în domeniul relaţiilor de muncă 152 794 

-în domeniul securitate şi sănătate în muncă 327 1.691 

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

de muncă fără forme legale de angajare 

18/41 132/458 

6.Nr.evenimente comunicate de angajatori către 

I.T.M .BH 

19 128 

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

Inspecţia Muncii 

1 10 

8.Nr.evenimente cercetate de  angajatori şi 

avizate de I.T.M. BH  

24 89 

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

avizate de Inspecţia Muncii 

1 10 

10.Număr accidentaţi  11 44 

- în accidente soldate cu incapacitate temporară 

de muncă (ITM) 

10 50 

- în accidente mortale 1 4 

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 30.06.2015. 

32 

 



  

 

Str. Armatei Române, nr. 1/B, Oradea, Bihor  Pagina 2 din 2 

Tel.: +4 0259 47 52 68, +4 0259 43 78 04; fax: +4 0259 40 74 40 

itmbihor@ itmbihor.ro 

www.itmbihor.ro 

 

INSPECȚIA MUNCII  

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BIHOR 

 

Nr.14667/CCRP/08.07.2015 

La data de 30.06.2015 numărul angajatorilor activi în judeţul Bihor este de 19.241 cu un 

număr de 166.684 salariaţi activi. 

Numărul contractelor individuale de muncă active la data de 30.06.2015 în judeţul Bihor 

este 184.150.  

2.Notificări intenţie de concediere colectivă 

În cursul lunii iunie 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. Notificarea se referă la intenţia de concediere colectivă  pe 

parcursul lunii iulie 2015  a unui  număr estimativ de  9 salariaţi din cadrul unor societăţi 

comerciale cu profil comerţ. 

     3.Statistica registrelor de evidenţă a zilierilor 

Până la data de 30.06.2015 au fost eliberate urmare solicitărilor angajatorilor un număr 

de 973 registre speciale de evidenţă a zilierilor. 

În luna iunie 2015, la I.T.M. Bihor, un număr de 98 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 iunie 2015 a fost oprit din funcţiune 1 echipament de muncă neconform 

(ex.:schelă mobilă). 

 
Ţinând cont de vremea caniculară atragem un semnal asupra securităţii şi sănătăţii în 
muncă a angajaţilor prin respectarea prevederilor Ordonanţei nr. 99/2000 privind 
măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia 
persoanelor încadrate în muncă, resursa umană fiind cea mai importantă resursă. 
  

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  


