INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BIHOR
Nr.9818/CCRP/08.05.2015

COMUNICAT

DE PRESĂ

1. INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC furnizate conform art. 5 din Legea nr. 544/ 2001
pentru perioada 01.04.2015 –30.04.2015:
Informaţii de Interes Public conform L544/2001

aprilie 2015

Cumulat
01.01.2015–30.04.2015

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

387
222
165

1.540
910
630

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

441
147
294

1.958
815
1.143

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

57/457.800
45/378.300
12/79.500
384
102
282
28/87

348/2.334.700
277/1.941.200
71/393.500
1.610
538
1.072
97/259

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

15

87

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

1

7

12

54

1

6

8

17

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

8

26

0

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 30.04.2015.
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La data de 30.04.2015 numărul angajatorilor activi în judeţul Bihor este de 18.938 cu un
număr de 164.617 salariaţi activi.
Numărul contractelor individuale de muncă active la data de 30.04.2015 în judeţul Bihor
este 182.492.
2.Notificări intenţie de concediere colectivă
În cursul lunii aprilie 2015 la I.T.M. Bihor s-au depus spre înregistrare 5 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- iunie 2015 a unui număr estimativ de 216 salariaţi din cadrul
unor societăţi comerciale care activează în industria confecţiilor textile, industria
confecţiilor încălţăminte şi în domeniul serviciilor sociale.
3. Campanii de control
În perioada 28.04.2015-29.04.2015 s-a desfăşurat

Campania naţională privind

identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la agenţii economici care îşi
desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor.
Pe linia relaţiilor de muncă, s-au constatat :
-Număr de angajatori controlaţi :19;
-Număr angajatori care practicau munca fără forme legale / Număr persoane depistate
care lucrau fără forme legale : 0/0;
-Număr de angajatori sancţionaţi / Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 2/2
sancţiuni contravenţionale;
-Număr deficienţe constatate: 18, dispunându-se tot atâtea măsuri pentru remedierea lor.
Deficienţele constatate au fost: trasmitere date eronate în revisal, nu se face dovada
luării la cunoştinţă a regulamentului intern, neachitare îndemnizaţie 75% pentru
întreruperea temporară a activităţii, neiniţierea negocierii contractului colectiv de muncă.
Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost controlate un număr de 15 unităţi fiind
aplicate 2 amenzi în cuantum total de 14.000 lei şi 26 avertismente.
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Deficienţele constatate în număr de 28 se referă la schele neconforme, nefiind dotate cu
dispozitive de protecţie împotriva riscului de cădere de la înălţime a lucrătorilor, lipsă căi
de acces între nivelele schelelor şi neutilizarea echipamentului individual de protecţie.
4.Statistica registrelor de evidenţă a zilierilor
Până la data de 30.04.2015 au fost eliberate urmare solicitărilor angajatorilor un număr
de 939 registre speciale de evidenţă a zilierilor.
În luna aprilie 2015, la I.T.M. Bihor, un număr de 94 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 aprilie 2015 au fost oprite din funcţiune 3 echipamente de muncă neconforme
(ex.: 3 schele neconforme, nefiind dotate cu dispozitive de protecţie împotriva riscului de
cădere de la înălţime a lucrătorilor, lipsă căi de acces între nivelele schelelor).

Cu stimă,
p. Inspector şef
Marius Rotar
Nadia Racz
Inspector şef adjunct r.m.
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