INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BIHOR
Nr.7813/CCRP/08.04.2015

COMUNICAT

DE PRESĂ

1. INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC furnizate conform art. 5 din Legea nr. 544/ 2001
pentru perioada 01.03.2015 –31.03.2015:
Informaţii de Interes Public conform L544/2001

-

-

martie 2015

Cumulat
01.01.2015–31.03.2015

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

410
236
174

1.153
688
465

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

601
271
330

1.517
668
849

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

118/880.900
88/720.400
30/160.500
483
183
300
32/97

291/1.876.900
232/1.562.900
59/314.000
1.226
436
790
69/172

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

26

72

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

6

15

42

2

5

6

9

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

5

18

1

1

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 31.03.2015.
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La data de 31.03.2015 numărul angajatorilor activi în judeţul Bihor este de 18.794 cu un
număr de 163.586 salariaţi activi.
Numărul contractelor individuale de muncă active la data de 31.03.2015 în judeţul Bihor
este 181.691.
2.Notificări intenţie de concediere colectivă
În cursul lunii martie 2015 la I.T.M. Bihor s-au depus spre înregistrare 2 notificări 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 mai 2015 a unui număr estimativ de 62 salariaţi din cadrul unor societăţi
comerciale care activează în industria confecţiilor textile şi în serviicii sociale.

3. Campanii de control
3.1 În perioada 01.03.2015-09.03.2015 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 10 unităţi fiind aplicate un
număr de 21 avertismente.
Deficienţele constatate în număr de 21 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 martie 2015 a fost identificat un angajator
care practica munca fără forme legale de angajare, fiind depistată o (1) persoană care
lucra fără forme legale de angajare. În acest sens a fost aplicată o (1) amendă în valoare
de 10.000 lei. Deficienţe constatate se referă la neîncheierea şi netrasmiterea
contractelor individuale de muncă.
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Nr.7183/CCRP/08.04.2015
4.Statistica registrelor de evidenţă a zilierilor
Până la data de 31.03.2015 au fost eliberate urmare solicitărilor angajatorilor un număr
de 932 registre speciale de evidenţă a zilierilor.
În luna martie 2015, la I.T.M. Bihor, un număr de 72 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 martie 2015 au fost oprite din funcţiune 4 echipamente de muncă neconforme
(ex.: 3 schele neconforme, nefiind dotate cu dispozitive de protecţie împotriva riscului de
cădere de la înălţime a lucrătorilor şi un stivuitor din lipsă autorizare I.S.C.I.R.)
Cu stimă,
Marius Rotar
Inspector şef
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