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COMUNICAT

DE PRESĂ

1. INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC furnizate conform art. 5 din Legea nr. 544/
2001 pentru perioada 01.08.2011 – 31.08.2011:
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 31.08.2011.

Cumulat

August 2011

01.01. – 31.08.2011

315
228
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303
165
138

3.979
3.003
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3.954
2.375
1.579

75/734500

1.030/6.762.400

51/623000
24/111500

768/5.493.400
262/1.269.000
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2.924

114
114

1.607
1.317

26/104

407/1.393
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În cursul lunii august 2011 numărul contractelor individuale de muncă de muncă noi
transmise în Revisal aferente angajatorilor cu sediul în judeţul Bihor este de 5.740
din care
4.154 sunt contracte individuale de muncă întocmite pe perioadă
nedeterminată şi 1.586 sunt contracte individuale de muncă întocmite pe perioadă
determinată.
Numărul contractelor individuale de muncă active la data de 31.08.2011 în judeţul
Bihor este 201.655.

1

În cursul lunii august 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 septembrie 2011 a unui număr estimativ de 254 salariaţi care aparţin unor societăţi
cu domenii de activitate în industria alimentară.
2. În cadrul Campaniei naţionale „O ZI PE SĂPTAMÂNĂ” în domeniul relaţiilor de
muncă, în luna august 2011, au fost controlaţi un număr de 119 angajatori.
Au fost sancţionaţi un număr de 66 angajatori, fiind aplicate un număr de 107 sancţiuni
contravenţionale, valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 305.800 lei.
Au fost identificaţi un număr de 15 angajatori care practicau munca fără forme legale de
angajare, fiind depistate 63 persoane care lucrează fără forme legale de angajare. În acest
sens au fost aplicate 13 amenzi în valoare totală de 265.000 lei.
Număr deficienţe constatate: 439 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 31.08.2011 au fost eliberate urmare solicitărilor angajatorilor un număr de
189 registre speciale de evidenţă a zilierilor.
În luna august 2011 la I.T.M. Bihor, un număr de 35 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 august 2011, pentru neconformităţile
constatate a fost sistată activitatea a 5 instalaţii de muncă.
Aceste sistări se referă la următoarele:
-construcţia unui pod rutier pe motivul lipsei elementelor de protecţie colectivă privind
prevenirea căderii în gol;
-activitatea de demolare a unei clădiri pe motivul unei tehnologii neconforme;
-activitatea unei schele;
-activitatea unui hidrofor de alimentare cu apă din cauza lipsei celor două protecţii
obligatorii privind prevenirea electrocutării prin atingere indirectă;
-activitatea unei maşini de ştanţat la o fabrică de pantofi din cauza sistemului de protecţie
de acţionare la două mâini nefuncţional.
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