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Nr. 10823/12.08.2013 

 
 

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 01.07.2013 –31.07.2013:  

 
Nr. 
crt. 

Informaţii de Interes Public conform L544/2001 Iulie 2013 Cumulat 
01.01. – 31.07.2013 

1 Număr unităţi controlate, din care : 346 2.766 

 - -  în domeniul relaţiilor de muncă 184 1.586 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 162 1.180 

2 Număr sancţiuni contravenţionale, din care: 570 3.982 

 -  în domeniul relaţiilor de muncă 242 1.489 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 328 2.493 

2.1 Nr.amenzi / valoare lei                                           54/355.000 455/3.138.800 

 - -  în domeniul relaţiilor de muncă                              32/249.000 300/2.369.800 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 22/106.000 155/769.000 

2.2 Avertismente 516 3.527 

 - -  în domeniul relaţiilor de muncă 210 1.189 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 306 2.338 

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

10/201 101/565 

4 
 

Număr accidente în muncă înregistrate, din care: 
2 41 

-accidente mortale  0 2 

-accidente soldate cu incapacitate temporară de muncă (ITM)  2 38 

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

0 1 

5 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 31.07.2013. 

54 

 
 
 

La data de 31.07.2013 numărul angajatorilor activi în judeţul Bihor este de 17.369, cu un număr 
de  159.435 salariaţi activi. 
Numărul contractelor individuale de muncă active la data de 31.07.2013 în judeţul Bihor este 
173.954.  
 
În cursul lunii iulie 2013 la I.T.M. Bihor s-au depus spre înregistrare 3 notificari 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 perioadei august -
septembrie 2013 a unui  număr estimativ de 157 salariaţi din cadrul unor societăţi comerciale care 
activează în domeniul industriei energetice, industriei lemnului şi domeniul bancar . 
 
 
 
 

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

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BIHOR 
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2. Campanii de control 
 
2.1. În perioada 29.07.2013-31.07.2013 s-a desfăşurat Campania de control a modului în care 
agenţii economici respectă prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 99 din 29 iunie 2000 
privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia 
persoanelor încadrate în muncă. 
Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au constatat :   
-Număr de angajatori controlaţi :4;  
-Număr de angajatori sancţionaţi / Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 2/4 constând în  
avertismente; 
-Număr deficienţe constatate: 4, dispunându-se tot atâtea măsuri pentru remedierea lor. 
 
Deficienţele constatate au fost:  
-neasigurarea echipamentului individual de protecţie ; 
-nereducerea intensităţii şi ritmului activităţilor fizice; 
-neasigurarea ventilaţiei la locurile de muncă; 
-nealternarea efortului dinamic cu cel static; 
-nealternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer; 
-neasigurarea apei minerale adecvate, câte 2-4 litri/persoană/schimb; 
-neasigurarea de duşuri. 
 
2.2. În perioada 04.07.2013-31.07.2013 s-a desfăşurat Campania naţională privind respectarea 
prevederilor legale referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, a 
timpului de muncă şi de odihnă în cadrul şcolilor de conducere (pilotaj) pentru profesorii de 
legislaţie auto şi instructorii auto. 
Pe linia relaţiilor de muncă, s-au constatat : 
-Număr de angajatori controlaţi :19 ; 
-Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 24 sancţiuni contravenţionale, constând în  5 
amenzi în valoare totală de 7500 lei şi 19 avertismente. 
Deficienţele constatate au fost: 
-nerespectarea prevederilor privind repausul săptămânal şi munca suplimentară; 
-neacordare drepturi salariale; 
-neîntocmire acte de modificare contracte individuale de muncă. 
 
3. Statistica registrelor de evidenţă a zilierilor 
 
Până la data de 31.07.2013 au fost eliberate urmare solicitărilor angajatorilor un număr de 583 
registre speciale de evidenţă a zilierilor. 
În luna iulie 2013, la I.T.M. Bihor, un număr de 155 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. 
 
Cu stimă, 
 

 

 

          INSPECTOR ŞEF                                                                   INSPECTOR ŞEF ADJ. S.S.M. 
            Marius ROTAR                                                                                   Nicolae HODUŢ 
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