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COMUNICAT

DE PRESĂ

1. INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC furnizate conform art. 5 din Legea nr. 544/
2001 pentru perioada 01.10.2011 – 31.10.2011:
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 31.10.2011.

octombrie
2011

01.01. – 31.10.2011

388
298
90
401
264
137

4775
3632
1143
4809
2944
1865

67/554.500

1180/7873000

50/469.500
17/85.000

874/6345000
306/1528000

334

3629

214
120

2070
1559

26/104

450/1581

2

53

0
2

5
48

2

2

Cumulat

44

În cursul lunii octombrie 2011 numărul contractelor individuale de muncă de muncă
noi transmise în Revisal aferente angajatorilor cu sediul în judeţul Bihor este de
2393 din care 1668 sunt contracte individuale de muncă întocmite pe perioadă
nedeterminată şi 725 sunt contracte individuale de muncă întocmite pe perioadă
determinată.
Numărul contractelor individuale de muncă active la data de 31.10.2011 în judeţul
Bihor este 199214.
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În cursul lunii octombrie 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
lunii noiembrie 2011- ianuarie 2012 a unui număr estimativ de 255 salariaţi care aparţin
unor societăţi comerciale care deţin puncte de lucru şi în alte judeţe, cu domenii de
activitate în industria alimentară, exploatări miniere, pază şi ordine.
2. În cadrul Campaniei naţionale „O ZI PE SĂPTAMÂNĂ” în domeniul relaţiilor de
muncă, în luna octombrie 2011, au fost controlaţi un număr de 154 angajatori.
Au fost sancţionaţi un număr de 67 angajatori, fiind aplicate un număr de 107 sancţiuni
contravenţionale, valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 136.500 lei.
Au fost identificaţi un număr de 13 angajatori care practicau munca fără forme legale de
angajare, fiind depistate 39 persoane care lucrează fără forme legale de angajare. În acest
sens au fost aplicate 11 amenzi în valoare totală de 107.500 lei.
Număr deficienţe constatate: 603 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 31.10.2011 au fost eliberate urmare solicitărilor angajatorilor un număr de
230 registre speciale de evidenţă a zilierilor.
În luna octombrie 2011 la I.T.M. Bihor, un număr de 69 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. În Monitorul Oficial al României nr.798/10.11.2011 a fost publicată Hotărârea
nr.1105/02.11.2011 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.500/2011 privind registrul
general de evidenţă a salariaţilor, având următorul conţinut:
„Articolul I - Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a
salariaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 27 mai 2011, se
modifică după cum urmează:
1. La articolul 3 alineatul (2), litera g) va avea următorul cuprins: „ g) salariul de bază
lunar brut şi sporurile, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă; ”.
2. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins: „ Articolul
4- (1) Completarea, respectiv înregistrarea în registru a elementelor prevăzute la art. 3
alin. (2), şi transmiterea registrului se fac după cum urmează:”.
Articolul II - Elementul prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. g) din Hotărârea Guvernului nr.
500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, aşa cum a fost modificat prin
prezenta hotărâre, se completează în registrul general de evidenţă a salariaţilor şi pentru
contractele individuale de muncă deja înregistrate, până la data de 15 decembrie 2011.”
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5. Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, în luna octombrie 2011, pentru
neconformităţile constatate a fost sistată activitatea a şase instalaţii de muncă (ex.:
recipiente de aer comprimat şi recipiente G.P.L. fără autorizaţie ISCIR).
INSPECTOR ŞEF
ing. Nicolae Ciprian HODUŢ
INSPECTOR ŞEF ADJ. R.M.
ec. Nadia RACZ

COMP. LEGISLAŢIE CONTENCIOS
cons. jr. Cristina MACRA

INSPECTOR ŞEF ADJ. S.S.M.
ing. Eugen CÎRMACIU

COMP. INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL
ec. ing. Bianca Maria CURTA
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