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Nr. 16626/11.11.2013 

 
 

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 01.10.2013 –31.10.2013:  

 
Nr. 
crt. 

Informaţii de Interes Public conform L544/2001 octombrie 2013 Cumulat 
01.01. – 31.10.2013 

1 Număr unităţi controlate, din care : 367 3.847 

 - -  în domeniul relaţiilor de muncă 197 2.194 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 170 1.653 

2 Număr sancţiuni contravenţionale, din care: 561 6.086 

 -  în domeniul relaţiilor de muncă 203 2.610 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 358 3.476 

2.1 Nr.amenzi / valoare lei                                           101/773.300 695/4.930.600 

 - -  în domeniul relaţiilor de muncă                              62/543.800 439/3.630.600 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 39/229.500 256/1.300.000 

2.2 Avertismente 460 5.391 

 - -  în domeniul relaţiilor de muncă 141 2.171 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 319 3.220 

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

22/75 162/722 

4 
 

Număr accidente în muncă înregistrate, din care: 
11 56 

-accidente mortale  0 2 

-accidente soldate cu incapacitate temporară de muncă (ITM)  3 45 

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

8 9 

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 31.10.2013. 

57 

 
 
 

La data de 31.10.2013 numărul angajatorilor activi în judeţul Bihor este de 17.524, cu un număr 
de  159.268 salariaţi activi. 
Numărul contractelor individuale de muncă active la data de 31.10.2013 în judeţul Bihor este 
174.548.  
 
În cursul lunii octombrie 2013 la I.T.M. Bihor  s-au depus spre înregistrare trei 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 lunilor noiembrie 2013 - 
decembrie 2013 a unui  număr estimativ de  149 salariaţi din cadrul unor societăţi comerciale care 
activează în domeniul transporturilor, construcţiilor şi turismului. 
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2. Campanii de control 
 
1. În octombrie 2013 s-a continuat Campania naţională privind respectarea de către 
transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea şi executarea 
contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto 
(lucrători mobili) respectiv a prevederilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, 
începută în luna august 2013. 
 
Astfel, în luna octombrie 2013, pe linia relaţiilor de muncă au fost controlaţi un număr 9 de 
angajatori. Pentru deficienţele constatate au fost aplicate 9 sancţiuni contravenţionale, din care 
două amenzi în valoare totală de 3.000 lei. 
Deficienţele constatate au fost: 
-prestarea activităţii fără contract individual de muncă; 
-nerespectarea prevederilor privind repausul săptămânal şi munca suplimentară; 
-inexistenţa evidenţei orelor de muncă prestate; 
-transmiterea cu întârziere a contractelor individuale de muncă în Revisal. 
 
Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă au fost controlaţi un număr 3 de angajatori. Pentru 
deficienţele constatate au fost aplicate 6 avertismente, dispunându-se măsuri de remediere a 
acestora. 
Deficienţele constatate se refereau la: 
- neinstruirea şoferilor conform H.G.1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 
pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni 
dorsolombare; 
-evaluările de risc în activitate nu cuprindeau şi factorii de risc psihosociali. 
 
2. Acţiune de control a angajatorilor care desfăşoară activitate în domeniul depozitării şi 
comercializării produselor cerealiere şi a produselor de panificaţie  în perioada 28.10.2013-
01.11.2013. 
 
Pe linia relaţiilor de muncă au fost controlaţi un număr 14 de angajatori. Pentru deficienţele 
constatate au fost aplicate 10 sancţiuni contravenţionale, din care 5 amenzi în valoare totală de 
13.000 lei şi 5 avertismente. 
Deficienţele constatate au fost: 
-prestarea activităţii fără contract individual de muncă; 
-nerespectarea prevederilor privind repausul săptămânal şi munca suplimentară; 
-inexistenţa evidenţei orelor de muncă prestate; 
-transmiterea cu întârziere a contractelor individuale de muncă în Revisal. 
 
3. Control exercitare activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în domeniul 
agricol-pomicultură-viticultură-silvicultură-zootehnie- piscicultură – spectacole - producţii 
cinematografice şi audiovizuale-publicitate-activităţi cu caracter cultural-manipulări de 
mărfuri-activităţi de întreţinere şi curăţenie în perioada 17.10.2013-01.11.2013. 
 
Pe linia relaţiilor de muncă au fost controlaţi un număr 7 de angajatori. Pentru deficienţele 
constatate au fost  sancţionaţi 7 angajatori fiind aplicate 12 sancţiuni contravenţionale, din care 
7 avertismente şi 5 amenzi în valoare totală de 46.000 lei. 
 
Deficienţele constatate au fost: 
-angajarea persoanelor ca zilieri fără ca acestea să fi împlinit vârsta de 16 ani; 
-depunerea cu întârziere la inspectoratul teritorial de muncă Bihor  a copiei registrului de zilieri 
conţinând înregistrările din luna precedentă; 
-depăşirea numărului maxim de zile de lucru ca şi zilier (90 de zile cumulate pe durata unui an 
calendaristic); 
-remuneraţia necorespunzătoare, cuantumul neputând fi mai mic de 2 lei/oră şi nici mai mare de 
10 lei/oră. 
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4. Acţiune privind verificarea respectării prevederilor legale de securitate şi sănătate în 
muncă la  angajatorii care efectuează activităţi conexe  aeroporturilor civile în perioada 
14.10-18.10.2013. 
 
Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă au fost controlaţi un număr 7 de angajatori care 
desfăsurau activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene, activităţi ale cluburilor sportive, 
activităţi de asistenţă medicală specializată, transporturi aeriene de pasageri, baruri şi alte activităţi 
de servire a băuturilor.  
Pentru cele 104 deficienţele constatate au fost sancţionaţi un număr de 6 angajatori fiind aplicate 9 
avertismente, dispunându-se măsuri de remediere a acestora. 
 
Deficienţele constatate se refereau la: 
-fişele de aptitudini vizate de medicina muncii nu erau ataşate la fişele de instruire individuale 
privind securitate şi sănătatea în muncă. 
-necompletarea fişei postului pentru toţi lucrătorii cu prevederi de securitate şi sănătate în muncă. 
 
5. Statistica registrelor de evidenţă a zilierilor 
Până la data de 31.10.2013 au fost eliberate urmare solicitărilor angajatorilor un număr de 613 
registre speciale de evidenţă a zilierilor. 
În luna octombrie 2013, la I.T.M. Bihor, un număr de 124 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. 
 
6. În luna  octombrie 2013 s-a sistat activitatea unui şantier temporar pentru lipsă plan propriu de 
securitate   şi a 5 echipamente de muncă (ex.: recipient de aer comprimat pentru lipsă aviz ISCIR, 
elevator înclinat Geda, motostivuitor). 
 
 
Cu stimă, 
 

 

 

           
    INSPECTOR ŞEF 

Marius ROTAR 
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