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COMUNICAT

DE PRESĂ

cu informaţii de interes public
privind activitatea INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ BIHOR
din luna ianuarie 2018

Inspectoratul Teritorial de Muncă

Bihor in

exercitarea atribuţiilor de control a

dispoziţiilor legale în domeniile sale de competenţă, 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.
Siguranța lucrătorilor din toate domeniile fiind prioritară, ne propunem asigurarea de
locuri de muncă sigure și sănătoase printr-o permanentă evaluare a riscurilor la care sunt
expuși aceștia.
Un contract de muncă legal şi o evaluare a riscurilor de accidentare, cu măsurile adecvate
care se impun, pot salva vieţi.
Activitatea inspectorilor de muncă se desfăşoară în baza Programului de acţiune aprobat
de Inspecţia Muncii pe anul 2017.
În controalele desfăşurate se urmăreşte cu prioritate existenţa şi calitatea programelor de
îmbunătăţire a condiţiilor de muncă, existenţa şi calitatea structurilor de securitate şi
sănătate în muncă, verificarea petiţiilor, verificarea realizării măsurilor dispuse cu ocazia
controalelor sau a cercetării accidentelor de muncă, modul cum se realizează programul
de reparaţii la echipamentele de muncă cu grad ridicat de pericol în exploatare şi/sau
exploatare îndelungată, modul cum îşi desfăşoară activitatea comitetul de sănătate şi
securitate în muncă etc.
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I.Situatia generală privind controalele efectuate in luna ianuarie 2018
În luna ianuarie 2018, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Bihor au fost
controlate un număr 353 unităţi; s-au aplicat un număr de 466

sancţiuni

contravenţionale, din care 65 amenzi în cuantum de 575.700 lei şi 401 avertismente.

Din totalul de sancţiuni aplicate de I.T.M. BIHOR in ianuarie 2018:
- 48% (224) au fost sancţiuni în domeniul sănătate şi securitate în muncă
- 52% (242) au fost sancţiuni în domeniul relaţiilor de muncă.

1. În domeniul sănătate şi securitate în muncă la I.T.M. Bihor în ianuarie 2018 figurează
un număr 128 de unităţi controlate.
Cu ocazia controalelor efectuate s-au constatat numeroase abateri de la respectarea
aplicării legislaţiei în vigoare şi s-au aplicat un număr de 224 sancţiuni contravenţionale,
din care 6 amenzi în cuantum de 25.000 lei şi 218 avertismente.
Pentru deficienţele constatate, pe lângă sancţiunile contravenţionale aplicate
menţionate mai sus, au fost dispuse şi măsuri pentru intrarea în legalitate.

2. În domeniul relaţiilor de muncă în ianuarie 2018 au fost controlate un număr de 225
unităţi; s-au aplicat un număr de 242 sancţiuni contravenţionale, din care 59 amenzi în
cuantum de 550.700 lei şi 183 avertismente.
In domeniul R.M. in ianuarie 2018 din totalul de 242 sancţiuni:
-

17 sunt amenzi pentru munca fără forme legale in cuantum de 400.000 lei;

-

225 sunt sancţiuni pentru neconformităţi altele decât munca fără forme legale,

din care:
- 42 amenzi in cuantum de 150.700lei;
- 183 avertismente.
Pentru deficienţele constatate, pe lângă sancţiunile contravenţionale aplicate
menţionate mai sus, au fost dispuse şi măsuri pentru intrarea în legalitate.
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II. Evidenţa contractelor individuale de muncă şi salariaţilor conform prevederilor H.G.
500/2011
La data de 31.01.2018 numărul angajatorilor activi în judeţul Bihor este de 21.043 cu un
număr de 169.635 salariaţi activi.
Numărul contractelor individuale de muncă active la data de 31.01.2018 în judeţul
Bihor este 191.249.
III. Statistica registrelor de evidenţă a zilierilor
Până la data de 31.01.2018 au fost eliberate urmare solicitărilor angajatorilor un număr
de 1.231 registre speciale de evidenţă a zilierilor.
Pentru luna ianuarie 2018, la I.T.M. Bihor, un număr de 66 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.

IV. Notificări intenţie de concediere colectivă
În cursul lunii ianuarie 2018 la I.T.M. Bihor s-a depus spre înregistrare 1(o) notificare cu
privire la intenţia de concediere colectivă în conformitate cu prevederile art.70 din Legea
nr.53/2003 Codul Muncii.
Notificarea se referă la intenţia de concediere colectivă în martie 2018 a unui număr
estimativ de 199 salariaţi din domeniul de activitate industria alimentară.
V. În luna ianuarie 2018 a fost întocmite un proces verbal pentru sistarea din funcţiune a
echipamentelor de muncă (ex.: platformă autoridicătoare nedeplasabilă pentru material,
fără aviz ISCIR).
VII. Sintetizat, in Anexa, vă prezentăm Raportul de activitate al Inspectoratului
Teritorial de Muncă al judeţului Bihor aferent lunii ianuarie 2018.
Cu stimă,
Marius Rotar
Inspector şef
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Anexa
Raportul de activitate al Inspectoratului Teritorial de Muncă al judeţului Bihor aferent lunii
ianuarie 2018 :

Informaţii de Interes Public conform L544/2001

Ianuarie 2018

Cumulat
01.01.2018–31.01.2018

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

353
225
128

353
225
128

2.Număr sancţiuni contravenţionale, din care:

466

466

-în domeniul relaţiilor de muncă
-în domeniul securitate şi sănătate în muncă

242
224

242
224

65/575700
59/550700
6/25000
401
183
218

65/575700
59/550700
6/25000
401
183
218

5.Nr. unităţi / Nr. persoane identificate cu cazuri
de muncă fără forme legale de angajare

24/352

24/352

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

31

31

1

1

16

16

1

1

10

10

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

9

9

- în accidente mortale

1

1

3.Nr.amenzi (procent total sanctiuni)/ valoare lei
-în domeniul relaţiilor de muncă
-în domeniul securitate şi sănătate în muncă
4.Avertismente (procent total sanctiuni)
-în domeniul relaţiilor de muncă
-în domeniul securitate şi sănătate în muncă

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

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 31.01.2018.
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