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Bilanț pe luna iulie în urma controalelor ITM Bihor

Amenzi de peste 500.000 lei
Potrivit datelor furnizate
de Inspectoratul Teritorial de
Muncă (ITM) Bihor, în luna
iulie, au fost controlate 254 unităţi, ﬁind aplicate 417 sancţiuni
contravenţionale, dintre care 63
amenzi, în cuantum de 525.300
lei, şi 354 avertismente.

417 sancţiuni aplicate
luna trecută

Potrivit unui comunicat de presă, transmis joi de ITM Bihor,
din totalul de 417 sancţiuni aplicate de ITM Bihor luna trecută,
54% (227) au fost sancţiuni în
domeniul sănătate şi securitate în
muncă (SSM), iar 46% (190) au
fost sancţiuni în domeniul relaţiilor de muncă (RM). În domeniul
sănătate şi securitate în muncă,

S

decese



„Dumnezeu să le dea
odihnă veşnică!”
GAVRIL GILER,
FLOARE MĂLAN,
LAJOS NAGY,
MARIA POP.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non
Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.



Suntem alături de colegul
nostru Mircea Mălan și de familia lui, în marea durere pricinuită de pierderea mamei dragi.
Dumnezeu să o odihnească în
pace, sincere condoleanțe familiei! Colegii din organizația
PNL Oradea.

 Suntem alături de colegul

nostru Mircea Mălan și de familia lui, în marea durere pricinuită de pierderea mamei dragi.
Dumnezeu să o odihnească în
pace, sincere condoleanțe familiei îndoliate! Colegii din ﬁliala
PNL Bihor.

 Suntem alături de colegul

nostru Ioan Goman la greaua
încercare pricinuită de pierderea tatălui său drag. Dumnezeu
să-l odihnească în pace! Conducerea și colectivul Muzeului
Țării Crișurilor din Oradea.



Colegii din cadrul
Instituției Arhitectului Șef a
Primăriei Oradea sunt alături
de domnul viceprimar Mircea
Mălan la greaua încercare pricinuită de decesul mamei dragi.
Sincere condoleanțe!

la ITM Bihor, în luna iulie, ﬁgurează 108 de unităţi controlate. Cu
ocazia controalelor efectuate, s-au
constatat numeroase abateri de la
respectarea aplicării legislaţiei în
vigoare şi s-au aplicat 227 sancţiuni contravenţionale, dintre care
10 amenzi, în cuantum de 51.500
lei, şi 217 avertismente. În domeniul SSM, luna trecută, din totalul de 227 sancţiuni, 4% (10) au
fost amenzi, iar 96% (217) au fost
avertismente. Pentru deﬁcienţele
constatate au fost dispuse măsuri
pentru intrarea în legalitate.
În domeniul relaţiilor de muncă,
au fost controlate 146 unităţi, ﬁind
aplicate 190 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 53 amenzi,
în cuantum de 473.800 lei, şi 137
avertismente. Concret, din totalul
de 190 sancţiuni, 20 (adică 11%



Suntem alături de domnul Mircea Mălan, viceprimarul municipiului Oradea, în
aceste clipe grele pricinuite de
trecerea în neﬁinţă a mamei
dragi. Dumnezeu să o odihnească în pace. Sincere condoleanţe! Conducerea Primăriei
Municipiului Oradea.

 Suntem alături de cole-

gul nostru, domnul viceprimar
Mircea Mălan, la trecerea în
neﬁință a mamei dragi. Dumnezeu să o odihnească în pace,
sincere condoleanțe familiei!
Colegii din cadrul Primăriei
Oradea. Cabinetul primarului.

 Transmitem sincere con-

doleanţe doamnei Doina Raita,
la pierderea soţului drag. Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Fam. Sferlea Ioan.

 Cu adâncă durere în su-

ﬂete, anunţăm trecerea la cele
veşnice a dragei noastre
ECATERINA MAREŞ,
în vârstă de 86 ani. Înmormântarea va avea loc miercuri,
23 august 2017, ora 14.00, de la
Capela Haşaş. Dumnezeu să o
odihnească în pace. Fam. Mara
şi Dercsenyi.



Lacrimi, durere şi tristeţe simţim acum în suﬂete, când
ne despărţim de scumpul nostru ﬁu, soţ, tată, frate şi bunic,
MARCEL SANDU BĂICAN,
de 51 ani. Amintiri dragi împletite cu lacrimi, durere şi recunoştinţă este ceea ce simţim
acum. Cât ai trăit te-am iubit, cât vom trăi te vom plânge! Slujba de înmormântare va
avea loc miercuri, 23 august
2017, ora 13.00, în satul Păuleşti de la casa părintească. Soţia Florica, copiii Matei, Bianca, Bogdan. (6208)

din total sancţiuni) au fost amenzi
pentru munca fără forme legale,
în cuantum de 390.000 lei, iar 170
(adică 89% din total sancţiuni) au
fost sancţiuni pentru neconformităţi, altele decât munca fără forme
legale. Pentru deﬁcienţele constatate au fost dispuse măsuri pentru
intrarea în legalitate.

Campanii de control

Pe de altă parte, potrivit documentului transmis de ITM Bihor, între campaniile de control
desfășurate luna trecută, se numără și Campania naţională de veriﬁcare a măsurilor ce se iau conform
prevederilor OUG.99/2000 în perioadele cu temperaturi extreme
crescute. În cadrul acestei campanii, care s-a desfășurat în perioada
1-31 iulie 2017, în domeniul securităţii şi securităţii în muncă, au



Cu durere în suﬂet vă
anunţăm trecerea la cele veşnice a celei care a fost
FLOARE MĂLAN.
Înmormântare va avea loc
miercuri, ora 13.00, în Alparea, de la nr. 224. Fiul Mircea,
nora Stela, nepoţii Andreea şi
David.



Cu lacrimi în ochi am
primit vestea trecerii fulgerătoare la cele veşnice a tatălui şi
socrului nostru drag,
MARCEL SANDU BĂICAN.
Dumnezeu să te odihnească
în pace, suﬂet bun! Fiul Bogdan şi nora Andrea. (6215)

 Cu lacrimi în ochi şi du-

rere în suﬂet, mă despart fulgerător de dragul meu tată,
MARCEL BĂICAN.
Vei rămâne veşnic în amintirea mea! Fiica Bianca şi familia. (6214)

fost controlaţi 23 angajatori, ﬁind
aplicate 14 avertismente. Au fost
dispuse 193 de măsuri pentru remedierea deﬁcienţelor. Deﬁcienţele constatate se referă la faptul că
nu se asigură necesarul de apă minerală adecvată, nu sunt cuprinse
măsuri din OUG.99/2000 în tematica de instruire periodică din
punctul de vedere al securităţii şi
sănătăţii în muncă, contraindicaţie medicală, dar și lipsa încăperii
climatizate.
În ce privește evidenţa contractelor individuale de muncă şi a salariaţilor, la data de 31 iulie 2017,
numărul angajatorilor activi în
judeţul Bihor era de 21.344, cu un
număr de 174.213 salariaţi activi,
iar numărul contractelor individuale de muncă, active la aceeași
dată, în judeţul Bihor, de 195.109.



Un suﬂet bun şi drag
nouă s-a înălţat pe neaşteptate
la cer. Ai fost mai mult decât un
frate, dragul meu
MARCEL,
pentru că niciodată nu ai spus
„nu” sau „mai vedem”. Rămâi
în amintirile noastre. Fie ca bunul Dumnezeu să îţi dea odihnă veşnică. Veşnic îndurerată,
sora Mariana cu familia. (6210)



Cu tristeţe în suﬂete ne
despărţim de colegul nostru
MARCEL SANDU BĂICAN,
plecat fulgerător dintre noi.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Fam. Cuc Gheorghe şi
Florica. (6213)



Suntem alături de nepoata noastră, Bianca, la pierderea
tatălui drag. Sincere condoleanţe! Fam. Turcuţ. (6212)

comemorări

 Cu inima sfâşiată de du-

rere, mă despart fulgerător de
ﬁul meu drag
MARCEL SANDU BĂICAN,
un sprijin al bătrâneţilor
mele. Ai lăsat în inima mea o
durere imensă şi regrete că team pierdut mult prea devreme.
Bunul Dumnezeu să te odihnească în pace şi linişte, suﬂet
bun şi drag. Veşnic îndurerată,
mama Maria. (6211)

„Inspectoratul Teritorial de
Muncă Bihor, în exercitarea atribuţiilor de control a dispoziţiilor
legale în domeniile sale de competenţă, susţine respectarea drepturilor celor care 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”, declară Marius
Rotar, inspector şef ITM Bihor.
 L. IONAȘ



S-au scurs 30 de ani de
lacrimi şi durere de la trecerea
la cele veşnice a dragului nostru soţ, tată, socru şi bunic,
ALEXANDRU ISAI.
Parastasul de pomenire va
avea loc la Biserica Albastră,
în data de 26 august 2017, ora
9.00. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Soţia Elisabeta, ﬁica Doina cu familia, ﬁul Mircea cu familia. (6103)



Timpul trece, dar durerea din suﬂetele noastre a rămas aceeaşi ca în urmă cu un
an, când iubitul nostru
ADRIAN FILIMON
a plecat la cele veşnice. Te
purtăm în suﬂet şi în gând în
ﬁecare clipă. Dormi în pace,
suﬂet blând! Dumnezeu să te
odihnească în linişte şi pace.
Familia, care nu te va uita niciodată. (6195)

Anunţurile
de comemorări
şi decese
se preiau:
 la ghişeul de pe
Aleea Gojdu nr. 3, lunivineri între orele 8.0018.00, duminică, între
orele 12.00-16.00



Un suﬂet bun şi drag
nouă s-a înălţat pe neaşteptate
la cer. Ai fost mai mult decât un
frate, dragul meu
MARCEL,
pentru că niciodată nu ai spus
„nu” sau „mai vedem”. Rămâi
în amintirile noastre. Fie ca bunul Dumnezeu să îţi dea odihnă
veşnică. Veşnic îndurerat, fratele Florin cu familia. (6209)



S-au scurs 3 ani de lacrimi şi durere de la trecerea
în eternitate a dragei noastre
mame, soacre, bunici şi străbunici
MARIA COSTESCU.
Vei rămâne veşnic în inimile noastre. Dumnezeu să-ţi dea
odihnă veşnică. Fiica Marinela,
ginerele Florian, nepoata Anca,
cu soţul Adi şi strănepoata Camelia. (6197)

 la ghişeul de pe str.
Patrioţilor nr. 4 (lângă
Teatrul de stat) luni-vineri, între orele 9.0018.00, duminică, 16.0018.00

