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COMUNICAT

DE PRESĂ

1. INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC furnizate conform art. 5 din Legea nr. 544/
2001 pentru perioada 01.07.2011 – 31.07.2011:
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 31.07.2011.

Cumulat

Iulie 2011

01.01. – 31.07.2011

425
294
131
478
263
215

3.664
2.775
889
3.651
2.210
1.441

107/715.800

955/6.027.900

74/554.300
33/161.500

717/4.870.400
238/1.157.500

371

2.696

189
182

1.493
1.203

23/123

381/1.289
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0
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În cursul lunii iulie 2011 numărul contractelor individuale de muncă de muncă noi
transmise în Revisal aferente angajatorilor cu sediul în judeţul Bihor este de 6.204
din care 4.566
sunt contracte individuale de muncă întocmite pe perioadă
nedeterminată şi 1.638 sunt contracte individuale de muncă întocmite pe perioadă
determinată.
Numărul contractelor individuale de muncă active la data de 31.07.2011 în judeţul
Bihor este 202.142 (majorat faţă de 200.767 contracte active la data de 30 iunie 2011).

1

În cursul lunii iulie 2011 la I.T.M. Bihor au fost înregistrate un număr de 2 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
lunii august 2011 a unui număr estimativ de 188 salariaţi care aparţin unor societăţi cu
domenii de activitate ca industria alimentară şi fabricare încălţăminte.
2. În cadrul Campaniei naţionale „O ZI PE SĂPTAMÂNĂ” în domeniul relaţiilor de
muncă, în luna iulie 2011, au fost controlaţi un număr de 122 angajatori.
Au fost sancţionaţi un număr de 48 angajatori, fiind aplicate un număr de 77 sancţiuni
contravenţionale, valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 118.000 lei.
Au fost identificaţi un număr de 10 angajatori care practicau munca fără forme legale de
angajare, fiind depistate 18 persoane care lucrează fără forme legale de angajare. În acest
sens au fost aplicate 9 amenzi în valoare totală de 92.000 lei.
Număr deficienţe constatate: 216 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. Statistica registrelor de evidenţă a zilierilor
Până la data de 31.07.2011 au fost eliberate urmare solicitărilor angajatorilor un număr de
131 registre speciale de evidenţă a zilierilor.
În luna iulie 2011 la I.T.M. Bihor, un număr de 32 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.
4. Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, în luna iulie 2011, pentru neconformităţile
constatate a fost sistată activitatea a 4 instalaţii de muncă (ex.: două schele şi două
betoniere).
5. În vederea îndeplinirii prevederilor art. 279 al Legii nr.53/2003 Codul Muncii,
solicităm angajatorilor să procedeze la ridicarea carnetelor de muncă aflate la sediul
I.T.M. BIHOR, petru a fi predate titularilor acestora .
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