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C O M U N I C A T    D E   P R E S Ă 

cu informaţii de interes public  

privind activitatea INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ  BIHOR 

din luna februarie 2019 

 

 

I. În luna februarie 2019 în  exercitarea atribuţiilor de control în domeniile sale de 

competenţă Inspectoratul Teritorial de Muncă  Bihor a controlat un număr de 347 

unităţi. 

Pentru deficienţele constatate s-au aplicat un număr de 564 sancţiuni 

contravenţionale, din care 64 amenzi în cuantum de 683.600 lei şi 500 

avertismente.  

Pe lângă sancţiunile contravenţionale aplicate menţionate mai sus,  au fost 

dispuse  şi măsuri pentru intrarea în legalitate. 

Din totalul de  564 sancţiuni aplicate de I.T.M. BIHOR  61% (342) au fost sancţiuni 

în domeniul relaţiilor de muncă și  39% (222) au fost sancţiuni în domeniul 

sănătate şi securitate în muncă . 

 

În domeniul sănătate şi securitate în muncă la I.T.M. Bihor în februarie 2019 

figurează un număr 134 de unităţi controlate. S-au constatat numeroase abateri de 

la respectarea aplicării legislaţiei în vigoare şi s-au aplicat un număr de 222 

sancţiuni contravenţionale, din care 9 amenzi în cuantum de 41.500 lei şi 213 

avertismente.  
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În domeniul relaţiilor de muncă în februarie 2019 au fost controlate un număr de 

213 unităţi. S-au aplicat un număr de 342 sancţiuni contravenţionale, din care 

55 amenzi în cuantum de 642.100 lei şi 287 avertismente. 

 

Din totalul de 342 sancţiuni, pentru neconformităţi altele decât munca fără 

forme legale, s-au aplicat 287 avertismente (84% din total sancțiuni) și 40 

amenzi în cuantum de 22.100 lei.  

 

In acțiunea de eradicare a muncii fără forme legale  pe care o desfășoară 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor este important de subliniat că în 

primele două luni ale anului 2019 au fost depistate 49 de unități cu un număr 

de 751 persoane care desfășurau activitate fără forme legale de angajare.  

Au fost aplicate pentru aceste abateri amenzi în cuantum de 970.000 lei. 

 

Pentru munca fără forme legale în ianuarie 2019 au fost aplicate amenzi în 

cuantum de 450.000 lei, fiind depistate 19 de unități cu un număr de 707 

persoane care desfășurau activitate fără forme legale de angajare. 

 

Pentru munca fără forme legale în februarie 2019  au fost aplicate amenzi în 

cuantum de 520.000 lei, fiind depistate 30 de unități cu un număr de 44 

persoane care desfășurau activitate fără forme legale de angajare. 

 

II. În ceea ce privește munca desfășurată conform Legii nr. 52 din 15 aprilie 

2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de 

zilieri, până la data de 28.02.2019 au fost eliberate urmare solicitărilor 

angajatorilor un număr de 1.452 registre speciale de evidenţă a zilierilor. 

Pentru luna februarie 2019, la I.T.M. Bihor, un număr de 52 angajatori au înaintat  

extrase al registrului de evidenţă a zilierilor, în conformitate cu art.8 alin. 2 din 

Legea nr. 52/2011. 
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III. Potrivit bazei de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii cu Registrele 

Generale de Evidenţă a Salariaţilor depuse de angajatori, conform Hotărârii 

Guvernului nr. 161/2006, Hotărârii Guverunului nr. 500/2011 şi Hotărârii 

Guvernului nr. 905/2017 la data de 28.02.2019 în judeţul Bihor numărul 

angajatorilor activi este de 21.525, cu un număr de  167.795 salariaţi activi. 

Numărul contractelor individuale de muncă active la data de 28.02.2019 în 

judeţul Bihor este 191.547.  

IV. În cursul lunii februarie 2019 la Inspectoratul Teritorial de Muncă  Bihor s-au 

depus spre înregistrare un număr de 4 notificări cu privire la concedierea colectivă 

în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003-Codul Muncii.  

Concedierile colective vor avea loc  în perioada martie- aprilie 2019 și privesc  un  

număr estimativ de 476 salariaţi din domenii de activitate precum producție 

încălțăminte,fabricare ambalaje, industria alimentară, tehnologia informației. 

V.  În luna februarie 2019 au fost întocmite  3 procese verbale de oprire din 

funcţiune  echipamente de muncă. 

Au fost oprite din funcțiune : 

- o instalație de îmbuteliere GPL casnic la care s-a produs o explozie urmată de un 

incendiu, în urma căruia 7 persoane au suferit arsuri; 

-două elevatoare auto, un recipient tampon aer comprimat, un stivuitor, un cazan 

de încălzire  acestea neavînd autorizația ISCIR. 

trtra  

Un contract de muncă legal şi o evaluare a riscurilor de accidentare, cu măsurile 

adecvate care se impun  putând salva vieţi, în continuare susţinem respectarea 

drepturilor celor ce muncesc şi nu acceptăm sub nici o formă desfăşurarea muncii 

fără forme legale.  

 

 Cu stimă, 

 Marius Rotar 

 Inspector şef Adela DURAC 


