INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BIHOR
Nr. 5608/CCRP/08.03.2016

COMUNICAT

DE PRESĂ

1. INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC furnizate conform art. 5 din Legea nr. 544/ 2001
pentru perioada 01.02.2016 –29.02.2016:
Informaţii de Interes Public conform L544/2001

Cumulat

februarie 2016

01.01.2016–29.02.2016

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

382
223
159

747
453
294

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

543
210
333

906
410
496

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

97/603.300
71/482.800
26/120.500
446
139
307
21/55

168/922.500
119/690.500
49/232.000
738
291
447
29/136

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

25

56

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

3

4

32

54

4

5

19

30

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

17

28

2

2

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 29.02.2016.

32
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La data de 29.02.2016 numărul angajatorilor activi în judeţul Bihor este de 19.860 cu un
număr de 167.846 salariaţi activi.
Numărul contractelor individuale de muncă active la data de 29.02.2016 în judeţul Bihor
este 187.000.
2.Notificări intenţie de concediere colectivă
În cursul lunii februarie 2016 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 cadrul Acţiunii de control în domeniul depozitării şi comercializării produselor
cerealiere şi a produselor de panificaţie în februarie 2016 au fost controlaţi un număr de
19 angajatori.
Au fost sancţionaţi un număr de 10 angajatori, fiind aplicate un număr de 17 sancţiuni
contravenţionale, constând în 5 amenzi valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de
16.000 lei şi 12 avertismente. A fost identificat un angajatori care practica munca fără
forme legale de angajare, fiind depistată 1 persoană care lucra fără forme legale de
angajare. În acest sens a fost aplicată o amendă în valoare de 10.000 lei.
Deficienţe constatate, fiind în număr de 32, se referă la :
- neîncheierea contractelor individuale de muncă;
- nerespectarea prevederilor legale cu privire la timpul de muncă şi timpul de odihnă.
3.2. În cadrul Campaniei naţionale „O ZI PE SĂPTAMÂNĂ” în domeniul relaţiilor de
muncă, în luna februarie 2016 au fost controlaţi un număr de 118 angajatori.
Au fost sancţionaţi un număr de 55 angajatori, fiind aplicate un număr de 76 sancţiuni
contravenţionale,

valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 275.500 lei. Au fost

identificaţi un număr de 16 angajatori care practicau munca fără forme legale de
angajare, fiind depistate 36 persoane care lucrau fără forme legale de angajare. În acest
sens au fost aplicate 14 amenzi în valoare totală de 230.000 lei.
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Număr deficienţe constatate: 182 fiind dispuse măsuri pentru remedierea acestora.
Deficienţele constatate se referă la :
- neîntocmirea contractului individual de muncă;
- neîntocmirea actelor de de suspendare a contractelor individuale de muncă;
- transmiterea de date eronate în REVISAL;
- neprezentarea evidenţei orelor de muncă prestate;
- nerespectarea prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal;
- neachitarea depturilor salariale;
- necomunicare fişe post;
- necomunicare regulement intern;
- nerespectarea prevederilor legale cu privire la sărbătorile legale;
- neplanificarea concediilor de odihnă pentru anul 2016;
- neiniţiere negocieri în vederea încheierii contractului colectiv de muncă.
4.Statistica registrelor de evidenţă a zilierilor
Până la data de 29.02.2016 au fost eliberate urmare solicitărilor angajatorilor un număr de
1038 registre speciale de evidenţă a zilierilor.
În luna februarie 2016, la I.T.M. Bihor, un număr de 58 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 2016 a fost oprit din funcţiune un echipament de muncă neconform
(schelă).
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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