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COMUNICAT

DE PRESĂ

1. INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC furnizate conform art. 5 din Legea nr. 544/
2001 pentru perioada 01.06.2011 – 30.06.2011:
Nr.
crt.
1
2

2.1
2.2
3
4

5
6

Informaţii de Interes Public conform L544/2001
Număr unităţi controlate, din care :
- în domeniul relaţiilor de muncă
- în domeniul securitate şi sănătate în muncă
Număr sancţiuni contravenţionale, din care:
- în domeniul relaţiilor de muncă
- în domeniul securitate şi sănătate în muncă
Nr.amenzi / valoare lei
- în domeniul relaţiilor de muncă
- în domeniul securitate şi sănătate în muncă
Avertismente
- în domeniul relaţiilor de muncă
- în domeniul securitate şi sănătate în muncă
Nr. unităţi / Nr. persoane identificate cu cazuri de muncă
fără forme legale de angajare
Număr accidente în muncă înregistrate, din care:
-accidente mortale
-accidente soldate cu incapacitate temporară de muncă (ITM)
Număr accidente în muncă cu urmări de invaliditate la
încheierea incapacităţii temporare de muncă
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 30.06.2011.

Cumulat

Iunie 2011

01.01. – 30.06.2011

436
326
110
469
280
189

3.239
2.481
758
3.173
1.947
1.226

98/790.000

848/5.312.100

69/638.500
29/151.500

643/4.316.100
205/996.000

371

2.325

211
160

1.304
1.021

36/125

358/1.166

12

31

2
10

3
28

0

0

44

În cursul lunii iunie 2011 numărul contractelor individuale de muncă de muncă noi
transmise în Revisal aferente angajatorilor cu sediul în judeţul Bihor este de 7.187, din
care 5.586 sunt contracte individuale de muncă întocmite pe perioadă nedeterminată şi
1.601 sunt contracte individuale de muncă întocmite pe perioadă determinată.
Numărul contractelor individuale de muncă active la data de 30.06.2011 în judeţul Bihor
este 200.767.
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În cursul lunii iunie 2011 la I.T.M. Bihor au fost înregistrate un număr de 3 notificări cu
privire la intenţia de concediere colectivă în conformitate cu prevederile art.70 şi art.71¹ din
Legea nr.53/2003 Codul Muncii.
Notificările cuprind informaţii cu privire la intenţia de concediere colectivă pe parcursul
perioadei iulie-august 2011 a unui număr estimativ de 524 salariaţi care aparţin unor
societăţi comerciale care deţin puncte de lucru şi în alte judeţe, domeniile de activitate
afectate fiind exploataţie şi producţie petrolieră, prestări servicii, administraţie publică.
2. În cadrul Campaniei naţionale „O ZI PE SĂPTAMÂNĂ” în domeniul relaţiilor de
muncă, în luna iunie 2011, au fost controlaţi un număr de 128 angajatori.
Au fost sancţionaţi un număr de 60 angajatori, fiind aplicate un număr de 97 sancţiuni
contravenţionale, valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 185.000 lei.
Au fost identificaţi un număr de 16 angajatori care practicau munca fără forme legale de
angajare, fiind depistate 40 persoane care lucrează fără forme legale de angajare. În acest
sens au fost aplicate 15 amenzi în valoare totală de 168.000 lei.
Număr deficienţe constatate: 454 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 ;
- 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.
3. Până la data de 30.06.2011 la I.T.M. Bihor, un număr de 47 de 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.
Începând cu data de 04.07.2011 agenţii economici care au solicitat/solicită, în scris,
registre de evidenţă a zilierilor se pot prezenta la sediul din Oradea al I.T.M. Bihor, în
vederea ridicării respectiv achiziţionării acestora.
Până la data de 12.07.2011 au fost eliberate urmare solicitărilor angajatorilor un număr de
71 registre speciale.
Agenţii economici care au achiziţionat/achiziţionează de la I.T.M. Bihor registre de
evidenţă a zilierilor, conform Legii 52/2011, au obligaţia de a proceda la completarea
acestora cu toţi zilierii cu care au avut/au raporturi de muncă, în ordine cronologică.
În registrele de evidenţă a zilierilor se vor înscrie inclusiv zilierii cu care beneficiarii de
lucrări au avut raporturi de muncă anterior intrării în posesie de la I.T.M. a Registrului de
Evidenţă a Zilierilor.(la coloana 6 respectiv 10 din registru se va menţiona numărul şi data
registrului de evidenţă a zilierilor depus la I.T.M. Bihor, în copie, pentru perioade
anterioare datei de 01.07.2011).
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4. Statistica carnetelor de muncă la data de 30.06.2011
Având în vedere prevederile Legii nr.53/2003 Codul Muncii art. 279:
“(3) Angajatorii care păstrează şi completează carnetele de muncă le vor elibera titularilor în mod
eşalonat, până la data de 30 iunie 2011, pe bază de proces-verbal individual de predare primire.
(4) Inspectoratele teritoriale de muncă ce deţin carnetele de muncă ale salariaţilor le vor elibera
până la data prevăzută la alin. (3), în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului muncii, familiei şi
protecţiei sociale.”

În ceea ce priveşte carnetele de muncă ale angajatorilor care au avut aprobare de
păstrare şi completare a carnetelor de muncă la sediul propriu, din totalul de 37.010
carnete de muncă , 36.960 carnete de muncă au fost certificate şi predate angajatorilor, un
număr de 50 de carnete urmând să fie predate angajatorilor.
În ceea ce priveşte carnetele de muncă păstrate şi completate de I.T.M Bihor, din
totatul de 83.122 carnete de muncă, un număr de 58.050 carnete de muncă au fost
predate angajatorilor/titularilor, iar un număr de 17.845 carnete de muncă urmează să fie
predate angajatorilor/titularilor.
Numărul carnetelor de muncă aflate în evidenţa I.T.M. Bihor care nu pot fi predate
angajatorilor/titularilor din diverse motive (ex.:abandonate de titulari) este de 7.227.
5. Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, în luna iunie 2011, pentru neconformităţile
constatate a fost sistată activitatea unei instalaţii de muncă (ex.:schelă).
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