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Nr.   67944/11.12.2012 
 
 

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 01.11.2012 –30.11.2012:  

 
Nr. 
crt. 

Informaţii de Interes Public conform L544/2001 noiembrie 2012 Cumulat 
01.01. – 30.11.2012 

1 Număr unităţi controlate, din care : 406 5138 

 - -  în domeniul relaţiilor de muncă 234 3237 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 172 1901 

2 Număr sancţiuni contravenţionale, din care: 535 6643 

 -  în domeniul relaţiilor de muncă 194 2735 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 341 3908 

2.1 Nr.amenzi / valoare lei                                           68/446.000 660/4.861.300 

 - -  în domeniul relaţiilor de muncă                              45/321.000 401/3.520.800 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 23/125.000 259/1.340.500 

2.2 Avertismente 467 5.983 

 - -  în domeniul relaţiilor de muncă 149 2.334 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 318 3.649 

3 Nr. unităţi / Nr. persoane identificate cu cazuri de muncă 
fără forme legale de angajare 

20/45 177/779 

4 Număr accidente în muncă înregistrate, din care: 
5 46 

 -accidente mortale  1 4 

-accidente soldate cu incapacitate temporară de muncă (ITM)  4 42 

5 Număr accidente în muncă cu urmări de invaliditate la 
încheierea incapacităţii temporare de muncă 

0 1 

6 Numărul de societăţi 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 30.11.2012. 

51 

 
 
 

La data de 30.11.2012 numărul angajatorilor activi în judeţul Bihor este de 16.786, cu un număr 
de  159.181 salariaţi activi. 
Numărul contractelor individuale de muncă active la data de 30.11.2012 în judeţul Bihor este 
171.612.  
 
În cursul lunii noiembrie 2012 la I.T.M. Bihor  au fost înregistrate 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 2012 a unui  
număr estimativ 195 salariaţi din cadrul unor societăţi comerciale care activează în următoarele 
domenii: construcţii, turism, prelucrare mase plastice.  
 
 
 
 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 
INSPECŢIA MUNCII  
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2. Campanii de verificare 
 

2.1. În cadrul Campaniei naţionale „O ZI PE SĂPTAMÂNĂ” în domeniul relaţiilor de muncă, în 
luna noiembrie 2012 au fost controlaţi un număr 89 de  angajatori. 
Au fost sancţionaţi un număr de 37 angajatori, fiind aplicate un număr de 53 sancţiuni 
contravenţionale,  valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 139.000 lei.  
Au fost identificaţi un număr de  10 angajatori care practicau munca fără forme legale de angajare, 
fiind depistate 13 persoane care lucrau fără forme legale de angajare. În acest sens au fost 
aplicate 10 amenzi în valoare totală de 130.000 lei.  
 

Număr deficienţe constatate:114 fiind dispuse măsuri pentru remedierea acestora. 
Deficienţele constatate se referă la : 
- neîncheierea contractelor individuale de muncă; 
- neîntocmirea actelor de  modificare clauze existente în contractul individual de muncă; 
- netransmiterea  REVISAL, nerespectarea prevederilor H.G. nr. 500/2011 ; 
- neîntocmirea corespunzătoare a foilor colective de prezenţă; 
- nerespectarea prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal; 
- nerespectarea prevederilor legale cu privire la munca suplimentară; 
- neîntocmirea fişei postului; 
- neîntocmirea regulamentului intern; 
- neplanificarea concediilor de odihnă; 
- nerespectarea prevederilor Legii nr. 202/2002; 
- nerespectarea prevederilor O.G.96/2003; 
- neachitarea drepturilor salariale; 
- nerespectarea prevederilor cu privire la munca prestată în zilele de sărbătoare legală; 
- nerespectarea prevederilor cu privire la munca de noapte. 
 
2.2. În perioda 22.11.2012-27.11.2012  în cadrul Campaniei naţionale privind verificarea 
prevederilor legale referitoare la timpul de muncă şi de odihnă, precum şi identificarea şi 
combaterea cazurilor de muncă nedeclarată pentru lucrătorii din cadrul unităţilor care au ca şi 
activitate comerţul, respectiv  paza şi protecţia în aceste locaţii, au fost controlaţi un număr 21 de  
angajatori. 
Au fost sancţionaţi un număr de 13 angajatori, fiind aplicate un număr de 19 sancţiuni 
contravenţionale,  valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 11.500 lei.  
Număr deficienţe constatate: 43 fiind dispuse măsuri pentru remedierea acestora. 
Pentru nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară, nerespectarea prevederilor legale 
privind acordarea repausului săptămânal, încălcarea prevederilor legale referitoare la munca de 
noapte s-au fost verificat un număr 18 de  angajatori. În baza prevederilor  art. 260 alin.1 lit. i, lit.j şi 
lit.l din legea 53/2003-Codul muncii au fost  aplicate un număr de 10 sancţiuni contravenţionale,  
constând în 1 amendă în valoare de  1.500 lei şi 9 avertismente. 
   

3. Statistica registrelor de evidenţă a zilierilor 
 

Până la data de 30.11.2012 au fost eliberate urmare solicitărilor angajatorilor un număr de 443 
registre speciale de evidenţă a zilierilor. 
În luna noiembrie 2012 la I.T.M. Bihor, un număr de 99 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 2012 a fost sistată activitatea a 7 echipamente de muncă (ex.:echipamnete 
de muncă sub incidenţă ISCIR, recipient de aer comprimat). 
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