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COMUNICAT

DE PRESĂ

1. INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC furnizate conform art. 5 din Legea nr. 544/
2001 pentru perioada 01.07.2014 –31.07.2014:
Nr.
crt.
1
2

2.1
2.2
3
4

5

Informaţii de Interes Public conform L544/2001

iulie 2014

Cumulat

Număr unităţi controlate, din care :
- în domeniul relaţiilor de muncă
- în domeniul securitate şi sănătate în muncă

482
296
186

4.081
2.660
1.421

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

530
194
336
106/716.000

3.986
1.596
2.390
676/4.327.500

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

79/567.000
27/149.000

488/3.355.000
188/972.500

424

3.310

- 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:

115
309

1.108
2.202

32/52

179/509

5

63

-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 31.07.2014.

0
5

7
54

0

2

01.01. – 31.07.2014

28

La data de 31.07.2014 numărul angajatorilor activi în judeţul Bihor este de 18.263 cu un număr
de 162.809 salariaţi activi.
Numărul contractelor individuale de muncă active la data de 31.07.2014 în judeţul Bihor este
178.542.
În cursul lunii iulie 2014 la I.T.M. Bihor nu au fost depuse spre înregistrare notificări cu privire la
intenţia de concediere colectivă în conformitate cu prevederile art.70 din Legea nr.53/2003 Codul
Muncii.
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2. Campanii de control
2.1. În cadrul Campaniei naţionale „O ZI PE SĂPTAMÂNĂ” în domeniul relaţiilor de muncă, în
luna iulie 2014 au fost controlaţi un număr de 153 angajatori.
Au fost sancţionaţi un număr de 52 angajatori, fiind aplicate un număr de 75 sancţiuni
contravenţionale, valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 238.500 lei. Au fost identificaţi un
număr de 14 angajatori care practicau munca fără forme legale de angajare, fiind depistate 20
persoane care lucrau fără forme legale de angajare. În acest sens au fost aplicate 14 amenzi în
valoare totală de 195.000 lei.
Număr deficienţe constatate: 196 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 iulie 2014 au
fost controlaţi un număr de 21 angajatori.
Număr sancţiuni contravenţionale aplicate : 6 avertismente;
-Număr deficienţe constatate:22 dispunându-se tot atâtea măsuri pentru remedierea lor.
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 30.07.2014-04.08.2014, în cadrul Acţiunii "Verificarea modului în care sunt
respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor
care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive din silozurile de cereale
şi fabricile de nutreţuri combinate",pe linia securitaţii şi sănătăţii în muncă s-au constatat :
-Număr de angajatori controlaţi :14
-Număr de angajatori sancţionaţi / Număr sancţiuni contravenţionale aplicate:14 /33 constând în 7
amenzi în valoare totală de 38.000 lei şi 26 avertismente;
-Număr deficienţe constatate: 32, dispunându-se tot atâtea măsuri pentru remedierea lor.
Deficienţele constatate au fost:
- neautorizarea societăţilor comerciale din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;
- lipsă autorizaţie INSEMEX;
- nerealizarea măsurătorilor cu privire la rezistenţa de dispersie a prizei de pamant
- neasigurarea măsurilor de prim ajutor, prin desemnarea şi instruirea personalului necesar;
- neefectuarea zonării locurilor de muncă unde pot să apară atmosfere potenţial explozive.
În procesele tehnologice care se desfăşoară în activităţile din silozuri şi fabricii de producere a nutreţilor combinate se degajă praf mineral şi praf vegetal. Praful mineral prin natura sa are efecte mici
pentru sănătate, însă nu are nici un aport în declanşarea unui incendiu sau a unei explozii.
Praful vegetal are efecte dăunătoare, atât toxicologice prin inhalarea acestuia de către om cu efect
de sensibilizarea a aparatului respirator şi provocând reacţii alergice, dar este şi foarte periculos, din
cauză ca, în anumite condiţii, amestecul praf vegetal+aer+sursă de foc, provoacă incendii urmate
de explozii cu efect deosebit de distrugător.
3.Statistica registrelor de evidenţă a zilierilor
Până la data de 31.07.2014 au fost eliberate urmare solicitărilor angajatorilor un număr de 865
registre speciale de evidenţă a zilierilor.
În luna iulie 2014, la I.T.M. Bihor, un număr de 83 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.
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4.În luna iulie 2014 a fost oprită activitatea a 3 echipamente de muncă neconforme (ex.:două
recipiente de aer comprimat şi un motostivuitor din lipsă autorizare I.S.C.I.R. ) .
Cu stimă,
INSPECTOR ŞEF
Marius ROTAR

COMP. LEGISLAŢIE CONTENCIOS
Cristina BLIKLING

INSPECTOR ŞEF ADJ. S.S.M.
Nicolae Ciprian HODUŢ

COMP. COMUNICARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL
Bianca Maria CURTA
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