INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BIHOR
Nr.5504/CCRP/12.03.2015

COMUNICAT

DE PRESĂ

1. INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC furnizate conform art. 5 din Legea nr. 544/ 2001
pentru perioada 01.02.2015 –28.02.2015:
Informaţii de Interes Public conform L544/2001

-

-

februarie 2015

Cumulat
01.01.2015–28.02.2015

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

368
220
148

743
452
291

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

489
200
289

916
397
519

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

80/476.200
64/391.700
16/84.500
409
136
273
18/39

173/996.000
144/842.500
29/153.500
743
253
490
37/75

6.Nr.evenimente comunicate de angajatori către
I.T.M .BH

25

46

7.Nr.evenimente comunicate de I.T.M. BH către
Inspecţia Muncii
8.Nr.evenimente cercetate de angajatori şi
avizate de I.T.M. BH
9.Nr.evenimente cercetate de I.T.M. BH şi
avizate de Inspecţia Muncii
10.Număr accidentaţi

2

4

21

27

2

3

7

13

- în accidente soldate cu incapacitate temporară
de muncă (ITM)
- în accidente mortale

7

13

0

0

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 28.02.2015.

30

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.5504/CCRP/12.03.2015

La data de 28.02.2015 numărul angajatorilor activi în judeţul Bihor este de 18.635 cu un
număr de 162.523 salariaţi activi.
Numărul contractelor individuale de muncă active la data de 28.02.2015 în judeţul Bihor
este 180.138.

2.Notificări intenţie de concediere colectivă
În cursul lunii februarie 2015 la I.T.M. Bihor nu s-au depus spre înregistrare notificări cu
privire la intenţia de concediere colectivă în conformitate cu prevederile art.70 din Legea
nr.53/2003 Codul Muncii.

3. Campanii de control
3.1 În perioada 23.02.2015-27.02.2015 s-a desfăşurat

Campania pentru verificarea

unităţilor de învăţământ care utilizează echipamente de muncă care funcţionează cu
combustibil de gaz metan. Au fost controlate un număr de 12 unităţi fiind aplicate un
număr de 23 avertismente.
Deficienţele constatate în număr de 23 se referă la :
-

Senzori de gaz nefuncţionali;

-

Centrale de gaz fără dublă proteţie de electrocutare la atingere indirectă;

-

Lipsă instrucţiuni de securitate sănătate în muncă pentru persoana desemnată cu

supravegherea cazanelor pe gaz;
-

Lipsă evaluare riscuri pentru atmosfere potenţial explozive.

3.2 În cadrul Acţiunii de control în domeniul depozitării şi comercializării produselor
cerealiere şi a produselor de panificaţie în februarie 2015 au fost controlaţi un număr de
8 angajatori.
Au fost sancţionaţi un număr de 5 angajatori, fiind aplicate un număr de 5 sancţiuni
contravenţionale, constând în 2 amenzi valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de
21.500 lei şi 3 avertismente. Au fost identificaţi un angajatori care practica munca fără
forme legale de angajare, fiind depistate 2 persoane care lucrau fără forme legale de
angajare. În acest sens a fost aplicată o amendă în valoare de 20.000 lei.
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Deficienţe constatate ,fiind în număr de 20, se referă la :
-

neîncheierea contractelor individuale de muncă;

-

nerespectarea prevederilor legale cu privire timpul de muncă şi timpul de odihnă.

4.Statistica registrelor de evidenţă a zilierilor
Până la data de 28.02.2015 au fost eliberate urmare solicitărilor angajatorilor un număr
de 918 registre speciale de evidenţă a zilierilor.
În luna februarie 2015, la I.T.M. Bihor, un număr de 47 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.
5. În luna februarie 2015 au fost oprite din funcţiune 15 echipamente de muncă
neconforme (ex.: autoclave, motostivuitor, poduri rulante, macara, recipienţi sub
presiune, rezervor stocator pentru de aer comprimat din lipsă autorizare I.S.C.I.R.) şi
sistată activitatea unui şantier.
Cu stimă,
Marius Rotar
Inspector şef
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