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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 01.08.2016 –31.08.2016:  
 

Informaţii de Interes Public conform L544/2001 August 2016 
Cumulat 

    01.01.2016–31.08.2016 

1.Număr unităţi controlate, din care : 311 2.921 

-în domeniul relaţiilor de muncă 172 1.718 

-în domeniul securitate şi sănătate în muncă 139 1.203 

2.Număr sancţiuni contravenţionale, din care: 420 3.804 

-în domeniul relaţiilor de muncă 159 1.546 

-în domeniul securitate şi sănătate în muncă 261 2.258 

3.Nr.amenzi / valoare lei                                           52/313.700 634/4.338.500 

-în domeniul relaţiilor de muncă                              38/235.700 468/3.482.500 

-în domeniul securitate şi sănătate în muncă 14/78.000 166/856.000 

4.Avertismente 368 3.170 

-în domeniul relaţiilor de muncă 121 1.078 

-în domeniul securitate şi sănătate în muncă 247 2.092 

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

de muncă fără forme legale de angajare 

14/48 174/532 

6.Nr.evenimente comunicate de angajatori către 

I.T.M .BH 

25 261 

7.Nr.evenimente comunicate de  I.T.M. BH către 

Inspecţia Muncii 

2 14 

8.Nr.evenimente cercetate de  angajatori şi 

avizate de I.T.M. BH  

24 213 

9.Nr.evenimente cercetate de  I.T.M. BH şi 

avizate de Inspecţia Muncii 

1 17 

10.Număr accidentaţi  16 5 

- în accidente soldate cu incapacitate temporară 

de muncă (ITM) 

15 88 

- în accidente mortale 1 7 

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 31.08.2016. 
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La data de 31.08.2016 numărul angajatorilor activi în judeţul Bihor este de  20.517 cu un 

număr de 171.835 salariaţi activi. 

Numărul contractelor individuale de muncă active la data de 31.08.2016 în judeţul Bihor 

este 192.014.  

2.Notificări intenţie de concediere colectivă 

În cursul lunii august 2016 la I.T.M. Bihor s-au depus spre înregistrare 2 notificări 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  pe 

parcursul lunii septembrie 2016  a unui  număr estimativ de 35 salariaţi din cadrul unei 

societăţi comerciale care activează în producţia de confecţii încălţăminte şi din cadrul 

unei societăţi  obiect de activitate pază şi protecţie. 

3. Statistica registrelor de evidenţă a zilierilor 

Până la data de 31.08.2016 au fost eliberate urmare solicitărilor angajatorilor un număr de 

1.092 registre speciale de evidenţă a zilierilor. 

Pentru luna august 2016, la I.T.M. Bihor, un număr de 140 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 august 2016 a fost sistată activitatea unei reţele de canalizare, deficienţele 

constatate  fiind: lipsă sprijiniri maluri săpătură sau alte mijloace de protecţie împotriva 

surpării. 

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. 

Suntem preocupaţi față de siguranța lucrătorilor din toate domeniile. Ne propunem 

protejarea acestora și asigurarea de locuri de muncă sigure și sănătoase printr-o 

permanentă evaluare a riscurilor la care sunt expuși aceștia. Scopul nostru este să 

creștem gradul de conștientizare a angajatorilor și angajaților în ceea ce privește 

necesitatea respectării cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă. 
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Un contract de muncă legal şi o evaluare a riscurilor de accidentare, cu măsurile 

adecvate care se impun,  pot salva vieţi. 

 

Cu stimă, 

Marius Rotar  

Inspector şef  

 

 

Nadia Racz  

Inspector şef adjunct r.m. 

 

 

Nicolae HODUŢ  

    Inspector şef adj. s.s.m. 

 

 

    Cristina Blikling Consilier juridic                                                                                                  

Compartimentul Legislaţie Contencios                                                                                                                                                            

 

 

Bianca Maria Curta Consilier  

Compartimentul comunicare şi relaţii cu publicul 

 


