Ministerul Muncii, Familiei,Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BIHOR
Str. Armatei Române nr. 1B, cod poştal 410087, Oradea, jud. Bihor
Tel.: (0259) 475268, (0259) 437804 Fax: (0259) 407440
www.itmbihor.ro
Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 9951

Nr. 10083/11.06.2014

COMUNICAT
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1. INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC furnizate conform art. 5 din Legea nr. 544/
2001 pentru perioada 01.05.2014 –31.05.2014:
Nr.
crt.
1
2

2.1
2.2
3
4

5

Informaţii de Interes Public conform L544/2001

Mai 2014

Cumulat

Număr unităţi controlate, din care :

664
438
226
656
271
385

3.017
1.985
1.032
2.922
1.172
1.750

- în domeniul relaţiilor de muncă
- în domeniul securitate şi sănătate în muncă
Număr sancţiuni contravenţionale, din care:
- în domeniul relaţiilor de muncă
- în domeniul securitate şi sănătate în muncă
Nr.amenzi / valoare lei

01.01. – 31.05.2014

82/612.600

470/2.889.900

- în domeniul relaţiilor de muncă
- în domeniul securitate şi sănătate în muncă
Avertismente

49/450.600
33/162.000

327/2.175.400
143/714.500

574

2.452

- în domeniul relaţiilor de muncă
- în domeniul securitate şi sănătate în muncă
Nr. unităţi / Nr. persoane identificate cu cazuri de muncă
fără forme legale de angajare
Număr accidente în muncă înregistrate, din care:

222
352

845
1.607

26/73

121/390

10

49

-accidente mortale
-accidente soldate cu incapacitate temporară de muncă (ITM)
Număr accidente în muncă cu urmări de invaliditate la
încheierea incapacităţii temporare de muncă
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 31.05.2014.
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La data de 02.06.2014 numărul angajatorilor activi în judeţul Bihor este de 18.094 cu un număr
de 161.356 salariaţi activi.
Numărul contractelor individuale de muncă active la data de 02.06.2014 în judeţul Bihor este
178.491.
În cursul lunii mai 2014 la I.T.M. Bihor a fost depusă spre înregistrare 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 perioadei mai 2014 a unui
număr estimativ de 76 salariaţi din cadrul unei societăţi comerciale care activează în domeniul
comerţului.

1

2. Campanii de control
2.1. În cadrul Campaniei naţionale „O ZI PE SĂPTAMÂNĂ” în domeniul relaţiilor de muncă, în
luna mai 2014 au fost controlaţi un număr de 256 angajatori.
Au fost sancţionaţi un număr de 84 angajatori, fiind aplicate un număr de 121 sancţiuni
contravenţionale, valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 128.000 lei. Au fost identificaţi un
număr de 9 angajatori care practicau munca fără forme legale de angajare, fiind depistate 10
persoane care lucrau fără forme legale de angajare. În acest sens au fost aplicate 9 amenzi în
valoare totală de 100.000 lei.
Număr deficienţe constatate: 283 fiind dispuse măsuri pentru remedierea acestora.
Deficienţele constatate se referă la :
neîntocmirea 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 Campaniei naţionale transport în domeniul securitate şi sănătate în muncă, în luna
mai 2014 au fost controlaţi un număr de 6 angajatori. Campania se desfăşoară în două etape, prima
perioada mai -iunie 2014, a doua în perioada septembrie- octombrie 2014.
La nivelul cerinţelor verificate în prima etapă a campaniei, în care se verifică documente specifice de
transport de mărfuri (ex.: licenţă de transport, licenţă de execuţie), pe luna mai 2014 nu au fost
constatate deficienţe.
2.3. În luna mai 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 :68;
-Număr de angajatori sancţionaţi / Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 68/123 constând în 7
amenzi în valoare totală de 29.000 lei şi 116 avertismente;
-Număr deficienţe constatate:123, dispunându-se tot atâtea măsuri pentru remedierea lor.
Deficienţele constatate au fost:
- schele necorespunzătoare;
- protecţia la echipamentele acţionate electric necorespunzătoare;
- lipsă echipamentelor individuale de protecţie.
3. Statistica registrelor de evidenţă a zilierilor
Până la data de 31.05.2014 au fost eliberate urmare solicitărilor angajatorilor un număr de 674
registre speciale de evidenţă a zilierilor.
În luna mai 2014, la I.T.M. Bihor, un număr de 109 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 mai 2014 a fost oprită activitatea a două echipamente de muncă neconforme aplicându-se
două amenzi în valoare totală de 15.000 lei (ex.: schele necorespunzătoare, lipsă balustradă,
podină necorespunzătoare şi centrală termică pentru lipsă aviz ISCIR )
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