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C O M U N I C A T    D E   P R E S Ă 

 

1. INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC furnizate conform art. 5 din  Legea nr. 544/ 2001 
pentru perioada 01.11.2014 –30.11.2014:  
 

Informaţii de Interes Public conform L544/2001 noiembrie 2014 
Cumulat 

01.01.2014–30.11.2014 

1.Număr unităţi controlate, din care : 503 5.925 

- -în domeniul relaţiilor de muncă 299 3.823 

-în domeniul securitate şi sănătate în muncă 204 2.102 

2.Număr sancţiuni contravenţionale, din care: 569 6.013 

-în domeniul relaţiilor de muncă 290 2.562 

-în domeniul securitate şi sănătate în muncă 279 3.451 

3.Nr.amenzi / valoare lei                                           121/789.600 1.162/7.847.300 

-în domeniul relaţiilor de muncă                              107/725.600 883/6.444.800 

-în domeniul securitate şi sănătate în muncă 14/64.000 279/1.402.500 

4.Avertismente 448 4.851 

- -în domeniul relaţiilor de muncă 183 1.679 

-în domeniul securitate şi sănătate în muncă 265 3.172 

5.Nr. unităţi / Nr. persoane identificate cu cazuri 

de muncă fără forme legale de angajare 

32/63 313/915 

6.Număr accidente în muncă înregistrate, din 

care: 

34 142 

-accidente mortale  4 17 

-accidente soldate cu incapacitate temporară de 

muncă (ITM)  

31 113 

7.Număr accidente în muncă cu urmări de 

invaliditate la încheierea incapacităţii temporare 

de muncă 

0 13 

8.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 30.11.2014. 

29 

 

La data de 30.11.2014 numărul angajatorilor activi în judeţul Bihor este de 18.485 cu un 

număr de 163.927 salariaţi activi. 

Numărul contractelor individuale de muncă active la data de 30.11.2014 în judeţul Bihor 

este 180.907.  



  

 

Str. Armatei Române, nr. 1/B, Oradea, Bihor  Pagina 2 din 3 

Tel.: +4 0259 47 52 68, +4 0259 43 78 04; fax: +4 0259 40 74 40 

itmbihor@ itmbihor.ro 

www.itmbihor.ro 

 

INSPECȚIA MUNCII  

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BIHOR 

23698/CCRP/11.12.2014 

 

În cursul lunii noiembrie 2014 la I.T.M. Bihor s-au depus spre înregistrare 3 

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 2014-februarie 

2015 a unui  număr estimativ de  74 salariaţi din cadrul unor societăţi comerciale 

care activează în domeniul construcţiilor şi prestărilor de servicii în turism. 

 

2. Campanii de control 

2.1. În cadrul Campaniei naţionale „O ZI PE SĂPTAMÂNĂ”, în domeniul relaţiilor 

de muncă, în luna noiembrie 2014 au fost controlaţi un număr de 152 angajatori. 

Au fost sancţionaţi un număr de 51 angajatori, fiind aplicate un număr de 73 

sancţiuni contravenţionale, valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 404.000 

lei. Au fost identificaţi un număr de 19 angajatori care practicau munca fără forme 

legale de angajare, fiind depistate 43 persoane care lucrau fără forme legale de 

angajare. În acest sens au fost aplicate 18 amenzi în valoare totală de 370.000 lei.  

S-a constatat o infracţiune pentru primirea la muncă a mai mult de 5 persoane fără 

întocmirea contractelor individuale de muncă de către un angajator, în acest sens 

fiind înaintată o propunere de urmărire penală către instituţia competentă. 

Număr deficienţe constatate: 205, fiind dispuse măsuri pentru remedierea 

acestora. 

Deficienţele constatate se referă la : 

- neîncheierea contractelor individuale de muncă; 

- neîntocmirea actelor 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; 

- nerespectarea prevederilor legale cu privire la munca suplimentară. 
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3.Statistica registrelor de evidenţă a zilierilor 

Până la data de 30.11.2014 au fost eliberate urmare solicitărilor angajatorilor un 

număr de 906 registre speciale de evidenţă a zilierilor. 

În luna noiembrie 2014, la I.T.M. Bihor, un număr de 72 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. 

4.În luna noiembrie 2014 a fost oprită activitatea a 3 echipamente de muncă 

(ex.:schelă neconformă pentru efectuarea lucrului la înâlţime şi un compresor  

pentru lipsă autorizare I.S.C.I.R.). 

 

Cu stimă, 

Marius Rotar  

Inspector şef  

 


