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21256/CCRP/11.11.2014

COMUNICAT

DE PRESĂ

1. INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC furnizate conform art. 5 din Legea nr. 544/ 2001
pentru perioada 01.10.2014 –31.10.2014:
Informaţii de Interes Public conform L544/2001

-

-

Octombrie 2014

Cumulat
01.01.–31.10.2014

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

488
285
203

5.422
3.524
1.898

2.Număr sancţiuni contravenţionale, din care:
-în domeniul relaţiilor de muncă
-în domeniul securitate şi sănătate în muncă

527
240
287

5.444
2.272
3.172

3.Nr.amenzi / valoare lei
-în domeniul relaţiilor de muncă
-în domeniul securitate şi sănătate în muncă
4.Avertismente
-în domeniul relaţiilor de muncă
-în domeniul securitate şi sănătate în muncă
5.Nr. unităţi / Nr. persoane identificate cu cazuri
de muncă fără forme legale de angajare

146/1.236.700
120/1.102.200
26/ 134.500
381
120
261
41/91

1.041/7.057.700
776/5.719.200
265/1.338.500
4.403
1.496
2.907
281/852

6.Număr accidente în muncă înregistrate, din
care:
-accidente
mortale

15
2
13

108
13
82

0

13

-accidente soldate cu incapacitate temporară de
muncă (ITM)
7.Număr accidente în muncă cu urmări de
invaliditate la încheierea incapacităţii temporare
de muncă
8.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 31.10.2014.

29

La data de 31.10.2014 numărul angajatorilor activi în judeţul Bihor este de 18.415 cu un
număr de 163.699 salariaţi activi.
Numărul contractelor individuale de muncă active la data de 31.10.2014 în judeţul Bihor
este 179.892.
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În cursul lunii octombrie 2014 la I.T.M. Bihor s-a depus spre înregistrare 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 noiembrie 2014 a unui număr
estimativ de 20 salariaţi din cadrul unor societăţi comerciale care activează în
domeniul industriei cărnii.

2. Campanii de control

2.1. În cadrul Campaniei naţionale „O ZI PE SĂPTAMÂNĂ”, în domeniul relaţiilor
de muncă, în luna octombrie 2014 au fost controlaţi un număr de 78 angajatori.
Au fost sancţionaţi un număr de 31 angajatori, fiind aplicate un număr de 43
sancţiuni contravenţionale, valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 487.500
lei. Au fost identificaţi un număr de 20 angajatori care practicau munca fără forme
legale de angajare, fiind depistate 43 persoane care lucrau fără forme legale de
angajare. În acest sens au fost aplicate 20 amenzi în valoare totală de 460.000 lei.
Număr deficienţe constatate: 152, fiind dispuse măsuri pentru remedierea
acestora.
Deficienţele constatate se referă la :
-

neîncheierea contractelor individuale de muncă;

-

neîntocmirea actelor 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.
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2.2. În luna octombrie 2014 în cadrul Acţiunii de control a angajatorilor care
desfăşoară activitate în domeniul depozitării şi comercializării produselor
cerealiere şi a produselor de panificaţie, în domeniul relaţiilor de muncă, au
fost controlaţi un număr de 3 angajatori, pentru nerespectarea legale fiind
aplicată 1 amendă în valoare de 10.000 lei. Pentru deficienţele constatate au fost
dispuse 3 măsuri pentru remedierea acestora.

2.3. În cadrul „ Campaniei europene pentru prevenirea alunecărilor şi căderilor
la acelaşi nivel”, în perioada mai 2014 –octombrie 2014 pe linia securităţii şi
sănătăţii în muncă s-au efectuat controale în toate tipurile de întreprinderi care
desfăşoară activităţi în următoarele sectoare economice: producţie alimentară,
prelucrarea metalelor, îngrijirea sănătăţii, hoteluri, restaurante, catering, vânzări
cu amănuntul şi en-gros.
Alunecarea, împiedicarea şi căderea constituie cele mai frecvente cauze de
accidentare în toate sectoarele economice, de la industria grea până la munca de
birou.
-Număr de angajatori controlaţi :37;
-Număr de angajatori sancţionaţi / Număr sancţiuni contravenţionale aplicate:
29/43 constând în 1 amendă în valoare totală de 4.000 lei şi 42 avertismente.
Deficienţele constatate au fost:
-documentaţia privind evaluarea riscurilor incompletă (nu prevedea riscul de
alunecare de la acelaşi nivel);
-neutilizarea echipamentelor individuale de protecţie (lipsa încălţăminte cu talpă
antiderapantă);
-deficienţe privind modul de asigurare, marcare şi întreţinere a căilor de acces şi
de circulaţie şi marcarea acestor zone (iluminat neadecvat).

3.Statistica registrelor de evidenţă a zilierilor
Până la data de 31.10.2014 au fost eliberate urmare solicitărilor angajatorilor un
număr de 900 registre speciale de evidenţă a zilierilor.
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În luna octombrie 2014, la I.T.M. Bihor, un număr de 89 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 octombrie 2014 a fost oprită activitatea unui 1 echipament de muncă
neconform pentru efectuarea lucrului la înâlţime(ex.:schelă) şi a fost sistată
activitatea de săpături într-un şantier.

Cu stimă,
Marius Rotar
Inspector şef
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