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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 01.12.2014 –31.12.2014:  
 

Informaţii de Interes Public conform L544/2001 decembrie 2014 
Cumulat 

01.01.2014–31.12.2014 

1.Număr unităţi controlate, din care : 485 6.410 

- -în domeniul relaţiilor de muncă 312 4.135 

-în domeniul securitate şi sănătate în muncă 173 2.275 

2.Număr sancţiuni contravenţionale, din care: 332 6.345 

-în domeniul relaţiilor de muncă 220 2.782 

-în domeniul securitate şi sănătate în muncă 112 3.563 

3.Nr.amenzi / valoare lei                                           75/439400 1.237/8.286.700 

-în domeniul relaţiilor de muncă                              67/391.900 950/6.836.700 

-în domeniul securitate şi sănătate în muncă 8/47.500 287/1.450.000 

4.Avertismente 257 5.108 

- -în domeniul relaţiilor de muncă 153 1.832 

-în domeniul securitate şi sănătate în muncă 104 3.276 

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

de muncă fără forme legale de angajare 

26/88 339/1.003 

6.Număr accidente în muncă înregistrate, din 

care: 

10 145 

-accidente mortale  0 16 

-accidente soldate cu incapacitate temporară de 

muncă (ITM)  

10 123 

- accidente în muncă cu urmări de invaliditate la 

încheierea incapacităţii temporare de muncă 

0 6 

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 31.12.2014. 

30 

 

La data de 31.12.2014 numărul angajatorilor activi în judeţul Bihor este de 18.529 cu un 

număr de 162.678 salariaţi activi. 

Numărul contractelor individuale de muncă active la data de 31.12.2014 în judeţul Bihor 

este 179.762.  
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2.Notificări intenţie de concediere colectivă 

În cursul lunii decembrie 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-iunie 2015 a 

unui  număr estimativ de  233 salariaţi din cadrul unor societăţi comerciale care 

activează în domeniul construcţiilor, confecţiilor şi în agricultură. 

 

3.Campanii de control 

În cadrul Campaniei pentru verificarea regimului de depozitare comercializare a 

articolelor pirotehnice, în luna decembrie 2014 au fost controlaţi un număr de 89 

angajatori. 

Au fost aplicate 6 avertismente pentru deficienţe ca lipsă inventar trimestrial.  

Pentru operaţiuni(deţinere  şi  comercializare) cu articole pirotehnice efectuate 

fără drept conform Legii 126/1995 republicată, în luna decembrie 2014 au fost 

formulate 2 propuneri de urmărire penală înaintate instituţiilor competente. 

 

4.Statistica registrelor de evidenţă a zilierilor 

Până la data de 31.12.2014 au fost eliberate urmare solicitărilor angajatorilor un 

număr de 910 registre speciale de evidenţă a zilierilor. 

În luna decembrie 2014, la I.T.M. Bihor, un număr de 49 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. Începând cu data de 1 ianuarie 2015, salariul de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată se stabileşte la 975 lei lunar, pentru un program complet de  
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lucru de 168,667 de ore în medie pe lună în anul 2015, reprezentând 5,781 lei/oră 

în conformitate cu prevederile art . 1 alin.1 al Hotărârii Guvernului nr. 1.091 din  

10 decembrie 2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat 

în plată. 

 

   
Cu stimă, 

Marius Rotar  

Inspector şef  

 

 

     


