INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BIHOR
Nr. 21469/CCRP/12.10.2015

COMUNICAT

DE PRESĂ

1. INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC furnizate conform art. 5 din Legea nr. 544/ 2001
pentru perioada 01.09.2015 –30.09.2015:
Cumulat

Septembrie
2015

Informaţii de Interes Public conform L544/2001

01.01.2015–30.09.2015

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

348
217
131

3.188
1.901
1.287

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

357
264
93

4.174
1.807
2.367

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

100/618.600
83/519.600
17/99.000
366
181
185
29/64

746/5.200.800
573/4.272.300
173/928.500
3.537
1.234
2.303
217/672

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

37

217

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

14

33

147

1

13

17

90

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

17

86

0

4

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 30.09.2015.
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La data de 30.09.2015 numărul angajatorilor activi în judeţul Bihor este de 19.468 cu un
număr de 166.279 salariaţi activi.
Numărul contractelor individuale de muncă active la data de 30.09.2015 în judeţul Bihor
este 183.304.

2.Notificări intenţie de concediere colectivă
În cursul lunii septembrie 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 lunilor octombrie decembrie 2015 a unui

număr estimativ de

469 salariaţi din cadrul unor societăţi

comerciale care activează în industria confecţiilor textile, electronicelor şi construcţiilor.

3. În cadrul Campaniei naţionale „O ZI PE SĂPTAMÂNĂ”, în domeniul relaţiilor de
muncă, în luna septembrie 2015 au fost controlaţi un număr de 132 angajatori.
Au fost sancţionaţi un număr de 65 angajatori, fiind aplicate un număr de 88 sancţiuni
contravenţionale, valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 336.000 lei. Au fost
identificaţi un număr de 20 angajatori care practicau munca fără forme legale de
angajare, fiind depistate 42 persoane care lucrau fără forme legale de angajare. În acest
sens au fost aplicate 17 amenzi în valoare totală de 240.000 lei.
Deficienţe constatate, pentru remedierea acestora fiind dispuse un număr de 216 măsuri,
se referă la :
-

neîncheierea contractelor individuale de muncă;

-

neîntocmirea actelor de suspendare a contractelor individuale de muncă;

-

prestarea muncii suplimentare în cazul celor care aveau contract de muncă cu timp
parţial;

-

neachitarea drepturilor salariale;

-

necomunicare regulament intern;

-

neprezentarea evidenţei orelor de muncă prestate;
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-

nerespectarea prevederilor legale cu privire la sărbătorile legale;

-

netransmiterea contractelor individuale de muncă în Revisal;

-

nerespectarea prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal;

-

nerespectarea prevederilor legale cu privire la munca suplimentară;

-

neachitarea îndemnizaţiei de concediu de odihnă neefectuat.

4. În perioada 01.08.2015 – 30.09.2015 în cadrul Acţiunii de control în

domeniul

depozitării şi comercializării produselor cerealiere şi a produselor de panificaţie au fost
controlaţi un număr de 12 angajatori.
Au fost sancţionaţi un număr de 8 angajatori, fiind aplicate un număr de 9 sancţiuni
contravenţionale, constând în 3 amenzi valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de
21.500 lei şi 6 avertismente. Au fost identificaţi doi 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.
Deficienţe constatate, pentru remedierea acestora fiind dispuse un număr de 17 măsuri,
se referă la :
-

neîncheierea contractelor individuale de muncă;

-

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

5.Statistica registrelor de evidenţă a zilierilor
Până la data de 30.09.2015 au fost eliberate urmare solicitărilor angajatorilor un număr
de 1009 registre speciale de evidenţă a zilierilor.
În luna septembrie 2015, la I.T.M. Bihor, un număr de 110 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.

6. În luna septembrie 2015 a fost oprit din funcţiune 1 echipament de muncă neconform
(ex.: schelă neconformă, fără podină, balustradă şi căi de acces de la un nivel la altul).
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Subliniem faptul că Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor susţine respectarea
drepturilor celor ce muncesc şi nu acceptă sub nici o formă desfăşurarea muncii fără
forme legale, urmârind cu prioritate eradicarea acesteia prin aplicarea pârghiilor
legale.

Cu stimă,
Marius Rotar
Inspector şef
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