INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BIHOR
Nr. 26188/CCRP/08.12.2015

COMUNICAT

DE PRESĂ

1. INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC furnizate conform art. 5 din Legea nr. 544/ 2001
pentru perioada 01.11.2015 –30.11.2015:
Informaţii de Interes Public conform L544/2001

Cumulat

Noiembrie 2015

01.01.2015–30.11.2015

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

417
240
177

3.959
2.348
1.611

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

616
311
305

5.179
2.296
2.883

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

104/552.800
90/480.800
14/72.000
512
221
291
24/38

945/6.559.100
736/5.446.100
209/1.113.000
4.343
1.560
2.783
276/805

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

43

297

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

4

24

35

224

0

16

17

127

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

14

120

3

7

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 30.11.2015.
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La data de 30.11.2015 numărul angajatorilor activi în judeţul Bihor este de 19.639 cu un
număr de 167.721 salariaţi activi.
Numărul contractelor individuale de muncă active la data de 30.11.2015 în judeţul Bihor
este 186.103.
2.Notificări intenţie de concediere colectivă
În cursul lunii noiembrie 2015 la I.T.M. Bihor s-a depus spre înregistrare 4 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 decembrie
2015 – ianuarie 2016 a unui număr estimativ de 328 salariaţi din cadrul unei societăţi
comerciale care activează în domeniul confecţii textile, confecţii încălţăminte,
construcţii, turism balnear.
3.Campanii de control
3.1. Campania naţională privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă
nedeclarată la agenţii economici care au ca obiect de activitate cod Caen 56restaurante şi alte activităţi şi servicii de alimentaţie publică ( baruri, şi alte localuri în
care

se

prestează

activităţi

de

servire

a

băuturilor,

cluburi

de

noapte,

cafenele,restaurante,etc.).
Pe linia relaţiilor de muncă, s-au constatat :
- Număr angajatori controlaţi:108;
- Număr angajatori controlaţi între orele 22.00-06.00:17 ;
- Număr angajatori sancţionaţi:64;
- Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 118 sancţiuni contravenţionale, aplicându-se
amenzi în valoare totală de 201.700 lei ;
- Număr persoane depistate care lucrau fără forme legale / Număr angajatori care
practicau munca fără forme legale : 15/10. Angajatorii au fost sancţionaţi cu amenzi în
valoare totală de 150.000 lei.
-Număr măsuri dispuse pentru remedierea deficienţelor constatate: 255.
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Deficienţele constatate au fost:
-primirea la muncă fără încheierea contractului indiviual de muncă,
-nerespectarea prevederilor cu privire la munca suplimentară, munca de noapte, repausul
săptămânal, munca în zilele de sărbători legale;
-neîntocmirea corespunzătoare a foilor colective de prezentă;
-regulamentul de ordine interioară neluat la cunoştinţă de salariaţi;
- transmiterea de date eronate în Revisal.
În domeniul securitate şi sănătate în muncă, din cei 36 angajatori controlaţi au fost
sancţionaţi un număr de 36 angajatori, fiind aplicate un număr de 87 sancţiuni
contravenţionale, constând în 3 amenzi valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de
11.000 lei şi 84 avertismente.
Dintre deficienţe constatate, menţionăm următoarele :
-

neacordare echipamente individuale de protecţie;

-

lucrătorii nu au purtat mănuşi de protecţie la manipularea obiectelor calde;

-

semnalizări ssm incomplete;

-

nerealizare controale interne la locul de muncă;

-

neprezentare documente supraveghere stare de sănătate;

-

necompletarea evaluării riscurilor şi a planului de prevenire şi protectie;

-

fişe de aptitudine neactualizate;

-

nu s-a făcut dovada asigurării celor două protecţii la instalaţiile şi echipamentele de

muncă;
-

neasigurarea pentru deservirea cazanelor de încălzire numai de către persoane

instruite în conformitate cu prescripţiile tehnice ISCIR.

3.2. În perioada 02.11.2015 – 29.11.2015 în cadrul Acţiunii de control în domeniul
depozitării şi comercializării produselor cerealiere şi a produselor de panificaţie a fost
controlat un angajator. Nu au fost constatate deficienţe, astfel neaplicându-se sancţiuni.
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3.3. Campanie în domeniul articolelor pirotehnice
În domeniul securitate şi sănătate în muncă, în luna noiembrie 2015, din cele 5 societăţi
comerciale

controlate,

o

societate

a

fost

sancţionată

cu

avertisment

pentru

neconformitatea de a nu avea etichetarea în limba română a unor sortimente de articole
pirotehnice supuse comercializării.

4.Statistica registrelor de evidenţă a zilierilor
Până la data de 30.11.2015 au fost eliberate urmare solicitărilor angajatorilor un număr de
1028 registre speciale de evidenţă a zilierilor.
În luna noiembrie 2015, la I.T.M. Bihor, un număr de 99 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 noiembrie 2015 a a fost sistată activitatea unui şantier temporar reţea canalizare
( nerespectarea distanţei faţă de excavaţii a grămezilor de pământ, materialelor şi
vehiculelor în mişcare).
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

Nadia Racz
Inspector şef adjunct r.m.
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Ioan Rădulescu
Şef serviciu s.s.m.

Cristina Blikling Consilier juridic
Compartimentul Legislaţie Contencios

Bianca Maria Curta Consilier
Compartimentul comunicare şi relaţii cu publicul

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

Pagina 5 din 5

