
                                                                                                                   

 

Str. Armatei Române, nr. 1/B, Oradea, Bihor 

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.22721/CCRP/08.10.2018 

 

 

C O M U N I C A T    D E   P R E S Ă 

cu informaţii de interes public  

privind activitatea INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ  BIHOR 

din luna septembrie 2018 

 

Inspectoratul Teritorial de Muncă  Bihor in  exercitarea atribuţiilor de control a 

dispoziţiilor legale în domeniile sale de competenţă, 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. 

Siguranța lucrătorilor din toate domeniile fiind prioritară, ne propunem 

asigurarea de locuri de muncă sigure și sănătoase printr-o permanentă evaluare a 

riscurilor la care sunt expuși aceștia.  

Un contract de muncă legal şi o evaluare a riscurilor de accidentare, cu măsurile 

adecvate care se impun,  pot salva vieţi.  

 

Activitatea inspectorilor de muncă se desfăşoară în baza Programului de acţiune 

aprobat de Inspecţia Muncii pe anul 2018. 

În controalele desfăşurate se urmăreşte cu prioritate existenţa şi calitatea 

programelor de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă, existenţa şi calitatea 

structurilor de securitate şi sănătate în muncă, verificarea petiţiilor, verificarea 

realizării măsurilor dispuse cu ocazia controalelor sau a cercetării accidentelor de 

muncă, modul cum se realizează programul de reparaţii la echipamentele de 

muncă cu grad ridicat de pericol în exploatare şi/sau exploatare îndelungată, 

modul cum îşi desfăşoară activitatea comitetul de sănătate şi securitate în muncă 

etc.  
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I.Situatia generală privind controalele efectuate in luna septembrie 2018 

În luna septembrie 2018, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Bihor au 

fost controlate un număr 325 unităţi; s-au aplicat un număr de  576 sancţiuni 

contravenţionale, din care  64 amenzi în cuantum de 887.500 lei şi 512 

avertismente.  

Din totalul de  576 sancţiuni aplicate de I.T.M. BIHOR in septembrie 2018: 

- 51% (293) au fost sancţiuni în domeniul sănătate şi securitate în muncă  

- 49% (283) au fost sancţiuni în domeniul relaţiilor de muncă. 

1. În domeniul sănătate şi securitate în muncă la I.T.M. Bihor în septembrie 2018 

figurează un număr 144 de unităţi controlate. 

Cu ocazia controalelor efectuate s-au constatat numeroase abateri de la 

respectarea aplicării legislaţiei în vigoare şi s-au aplicat un număr de 293 sancţiuni 

contravenţionale, din care 9 amenzi în cuantum de 40.000 lei şi 284 avertismente.  

Pentru deficienţele constatate, pe lângă sancţiunile contravenţionale aplicate 

menţionate mai sus,  au fost dispuse  şi măsuri pentru intrarea în legalitate. 

2. În domeniul relaţiilor de muncă în septembrie 2018 au fost controlate un 

număr de 181 unităţi;  s-au aplicat un număr de 283 sancţiuni contravenţionale, 

din care 55 amenzi în cuantum de 847.500 lei şi 228 avertismente. 

In domeniul R.M. in martie 2018 din totalul de 283 sancţiuni: 

- 19 sunt  amenzi pentru munca fără forme legale in cuantum de 710.000 lei; 

- 264 sunt  sancţiuni  pentru neconformităţi altele decât munca fără forme 

legale, din care: 

- 36 amenzi in cuantum de 137.500 lei; 

- 228 avertismente. 

Pentru deficienţele constatate, pe lângă sancţiunile contravenţionale aplicate 

menţionate mai sus,  au fost dispuse  şi măsuri pentru intrarea în legalitate. 
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II. In perioada 24.09.2018-28.09.2018 în cadrul Campaniei Naţionale privind 

respectarea de către beneficiari a prevederilor Legii nr. 52/2011 (*republicată*) 

privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, 

republicată, cu modificărilor și completările ulterioare, precum și a normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 în domeniile prevăzute la art.13 și  

a prevederilor legale privind prevenirea și combaterea exploatării 

copiilor/tinerilor prin muncă în aceste domenii. 

În domeniul relaţiilor de muncă  au fost controlaţi un număr de 5 beneficiari. 

Au fost sancționați 4 beneficiari, fiind aplicate un număr de 17 sancţiuni 

contravenţionale,  fiind aplicate 5 amenzi în  valoarea totală de 24.500 lei. 

                        Au fost dispuse un număr 13 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate. 

Deficienţele constatate se referă la: 

-folosirea de zilieri pentru alte activităţi decât cele expres reglementate de Legea 

nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*republicată*) privind exercitarea unor activităţi cu 

caracter ocazional desfăşurate de zilieri. 

- completarea necorespunzătoare a Registrului de evidenţă a zilierilor;  

- transmiterea cu întîrziere a extrasului  registrului de evidenţă a zilierilor către 

inspectoratul teritorial de muncă  în raza căruia societatea își are sediul. 

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

de muncă, în luna septembrie 2018, au fost controlaţi un număr de 33 angajatori. 

Au fost sancţionaţi un număr de 26 angajatori, fiind aplicate un număr de 53 

sancţiuni contravenţionale,  valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 413.500 

lei. Au fost identificaţi un număr de 10 angajatori care practicau munca fără 

forme legale de angajare, fiind depistate 21 persoane care lucrau fără forme 

legale de angajare. În acest sens au fost aplicate 11 amenzi în valoare totală de 

410.000 lei.  

Au fost dispuse 83 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate. 

Deficienţele constatate se referă la : 

- primirea la muncă  fără încheierea contractului individual de muncă; 

- neîntocmire acte de modificare a clauzelor contractului individual de muncă;  
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- trasmiterea cu întârziere a deciziilor de încetare; 

-  lipsa evidenței orelor de muncă prestate la locul de desfășurare a activității; 

-  negarantarea în plată a salariului minim;  

- neinformarea cu privire la utilizarea muncii de noapte. 

IV. Evidenţa contractelor individuale de muncă şi salariaţilor conform 

prevederilor H.G. 500/2011                                                                     

La data de 30.09.2018 numărul angajatorilor activi în judeţul Bihor este de 

21.483 un număr de  167.994 salariaţi activi. 

Numărul contractelor individuale de muncă active la data de 30.09.2018 în 

judeţul Bihor este 188.548. 

V. Statistica registrelor de evidenţă a zilierilor  

Până la data de 30.09.2018 au fost eliberate urmare solicitărilor angajatorilor un 

număr de 1.404 registre speciale de evidenţă a zilierilor. 

Pentru luna septembrie 2018, la I.T.M. Bihor, un număr de 177 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. 

           VI. Notificări intenţie de concediere colectivă 

În cursul lunii septembrie 2018 la I.T.M. Bihor  s-a depus spre înregistrare  o 

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  în luna octombrie 2018 a 

unui  număr estimativ de 13 salariaţi din domeniul confecții încălțăminte. 

VIII. Sintetizat, in Anexa, vă prezentăm Raportul de activitate al Inspectoratului 

Teritorial de Muncă al judeţului Bihor aferent lunii septembrie 2018. 

 

Cu stimă, 

Marius Rotar 

Inspector şef  
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            Anexa  

 
Raportul de activitate al Inspectoratului Teritorial de Muncă al judeţului Bihor aferent lunii 
septembrie 2018 :  
 

Informaţii de Interes Public conform L544/2001 septembrie 2018 
Cumulat 

    01.01.2018–31.09.2018 

1.Număr controale efectuate, din care : 325 2.931 

-în domeniul relaţiilor de muncă 181 1.779 

-în domeniul securitate şi sănătate în muncă 144 1.152 

2.Număr sancţiuni contravenţionale, din care: 576 4.226 

-în domeniul relaţiilor de muncă 283 2.306 

-în domeniul securitate şi sănătate în muncă 293 1.920 

3.Nr.amenzi (procent total sanctiuni)/ valoare lei                                           64/887.500 528/8.227.700 

-în domeniul relaţiilor de muncă                              55/847.500 454/7.848.700 

-în domeniul securitate şi sănătate în muncă 9/40.000 74/380.000 

4.Avertismente (procent total sanctiuni) 512 3.698 

-în domeniul relaţiilor de muncă 228 1.852 

-în domeniul securitate şi sănătate în muncă 284 1.846 

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

de muncă fără forme legale de angajare 
23/46 227/1052 

6.Nr.evenimente comunicate de angajatori către 

I.T.M .BH 
55 372 

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

Inspecţia Muncii 
0 15 

8.Nr.evenimente cercetate de  angajatori şi 

avizate de I.T.M. BH  
39 334 

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

avizate de Inspecţia Muncii 
2 17 

10.Număr accidentaţi  14 126 

- în accidente soldate cu incapacitate temporară 

de muncă (ITM) 
13 123 

- în accidente mortale 1 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 30.09.2018. 

35 

 


