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Nr.   69969/14.01.2013 
 
 

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 01.12.2012 –31.12.2012:  

 
Nr. 
crt. 

Informaţii de Interes Public conform L544/2001 decembrie 2012 Cumulat 
01.01. – 31.12.2012 

1 Număr unităţi controlate, din care : 408 5.546 

 - -  în domeniul relaţiilor de muncă 212 3.449 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 196 2.097 

2 Număr sancţiuni contravenţionale, din care: 339 6.982 

 -  în domeniul relaţiilor de muncă 131 2.866 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 208 4.116 

2.1 Nr.amenzi / valoare lei                                           41/328.500 701/5.189.800 

 - -  în domeniul relaţiilor de muncă                              28/264.500 429/3.785.300 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 13/64.000 272/1.404.500 

2.2 Avertismente 298 6.281 

 - -  în domeniul relaţiilor de muncă 103 2.437 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 195 3.844 

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

15/24 192/803 

4 Număr accidente în muncă înregistrate, din care: 
3 49 

 -accidente mortale  1 5 

-accidente soldate cu incapacitate temporară de muncă (ITM)  2 44 

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

1 2 

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 31.12.2012. 

51 

 
 
 

La data de 31.12.2012 numărul angajatorilor activi în judeţul Bihor este de 16.859, cu un număr 
de  157.456 salariaţi activi. 
Numărul contractelor individuale de muncă active la data de 30.12.2012 în judeţul Bihor este 
170.029.  
 
În cursul lunii decembrie 2012 la I.T.M. Bihor nu s-au depus spre înregistrare notificări cu privire la 
intenţia de concediere colectivă în conformitate cu prevederile art.70 din Legea nr.53/2003 Codul 
Muncii. 
 
 
 
 
 
 

Ministerul Muncii, Familiei,Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
INSPECŢIA MUNCII  

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BIHOR 
Str. Armatei Române nr. 1B, cod poştal 410087, Oradea, jud. Bihor 
Tel.: (0259) 475268, (0259) 437804 Fax: (0259) 407440 
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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 decembrie 2012 au fost controlaţi un număr 93 de  angajatori. 
Au fost sancţionaţi un număr de 33 angajatori, fiind aplicate un număr de 39 sancţiuni 
contravenţionale,  valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 120.000 lei.  
Au fost identificaţi un număr de  10 angajatori care practicau munca fără forme legale de angajare, 
fiind depistate 12 persoane care lucrau fără forme legale de angajare. În acest sens au fost 
aplicate 10 amenzi în valoare totală de 120.000 lei.  
 

Număr deficienţe constatate: 92 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 28.11.2012-04.01.2013 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 119 de  angajatori. 
Au fost sancţionaţi un număr de 55 angajatori, fiind aplicate un număr de 71 sancţiuni 
contravenţionale,  valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 124.500 lei.  
Au fost identificaţi un număr de 9 angajatori care practicau munca fără forme legale de angajare, 
fiind depistate 12 persoane care lucrau fără forme legale de angajare. În acest sens au fost 
aplicate 9 amenzi în valoare totală de 120.000 lei.  
Număr deficienţe constatate: 224 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, 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 41 sancţiuni contravenţionale,  constând în 3 amenzi în valoare de  4.500 lei 
şi 38 avertismente. 
   

2.3 În perioada 01.12.2012-01.01.2013  s-a desfăşurat Campania naţională privind respectarea 
prevederilor legale privind  securitatea şi sănătatea  în muncă la desfăşurarea activităţilor 
cu articole pirotehnice.  
 

În cadrul acestei campanii au fost controlaţi un număr de 105  angajatori care desfăşurau activităţi 
de comerţ, în scopul depistării celor care comercializează, fără drept, articole pirotehnice. 
 

Au fost  identificaţi un număr de 9 angajatori care comercializau articole pirotehnice, dintre care un 
număr de 2 agenţi economici comercializau articole pirotehnice (lumânări de tort şi artificii de brad) 
fără a avea autorizaţie eliberată în baza Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explosive. 
Pentru aceştia au fost întocmite acte premergătoare cercetării penale (de către reprezentanţii 
Inspectoratului Judeţean de Poliţie Bihor împreună cu inspectorul de muncă). 
Pentru deficienţele constatate au fost sancţionaţi un număr de 7 angajatori, aplicându-se un număr 
de 7  avertismente. 
 
 
 
 
 



 3 

3. Statistica registrelor de evidenţă a zilierilor 
 

Până la data de 31.12.2012 au fost eliberate urmare solicitărilor angajatorilor un număr de 446 
registre speciale de evidenţă a zilierilor. 
În luna decembrie 2012 la I.T.M. Bihor, un număr de 41 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 decembrie 2012 a fost sistată activitatea a 4 echipamente de muncă (ex.:silozuri pentru 
care agenţii economici nu deţineau certificate de conformitate eliberate de I.N.S.E.M.E.X. 
PETROŞANI). 
 
                                       
 

INSPECTOR ŞEF 
Marius ROTAR 
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