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COMUNICAT

DE PRESĂ

1. INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC furnizate conform art. 5 din Legea nr. 544/
2001 pentru perioada 01.03.2012 –31.03.2012:
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 29.02.2012.

Cumulat

Martie 2012

01.01. – 31.03.2012

402
225
177
579
203
376
59/412000

1168
660
508
1569
536
1033
171/1.111.000

34/293000
25/119000

105/822.000
66/289.000

520

1398

169
351

431
967

12/72

38/234

1

8

0
1

1
7

0

0

46

La data de 01.04.2012 numărul angajatorilor activi în judeţul Bihor este de 15946, cu un număr
de 154894 salariaţi activi.
Numărul contractelor individuale de muncă active la data de 01.04.2012 în judeţul Bihor este
167252.
În cursul lunii martie 2012 la I.T.M. Bihor a fost înregistrată o notificare cu privire la intenţia de
concediere colectivă în conformitate cu prevederile art.70 şi art.71¹ din Legea nr.53/2003 Codul
Muncii.
Notificarea cuprinde informaţii cu privire la intenţia de concediere colectivă pe parcursul lunii
martie 2012 a unui număr estimativ de 161 salariaţi din cadrul unei societăţi comerciale cu
domeniu de activitate pază şi protecţie.
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2. Campanii de verificare
2.1. În cadrul Campaniei naţionale „O ZI PE SĂPTAMÂNĂ” în domeniul relaţiilor de muncă, în
luna martie 2012 au fost controlaţi un număr de 109 angajatori.
Au fost sancţionaţi un număr de 49 angajatori, fiind aplicate un număr de 71 sancţiuni
contravenţionale, valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 43.000 lei.
Au fost identificaţi un număr de 6 angajatori care practicau munca fără forme legale de angajare,
fiind depistate 26 persoane care lucrau fără forme legale de angajare. În acest sens au fost
aplicate 2 amenzi în valoare totală de 20.000 lei.
Număr deficienţe constatate: 418 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.
2.2. În perioada 14.03.2011-15.03.2012 s-a desfăşurat Campania control în domeniul fabricării
produselor de brutărie şi a produselor făinoase.
Pe linia relaţiilor de muncă, s-au constatat :
-Număr de angajatori controlaţi : 15;
-Număr angajatori care practicau munca fără forme legale / Număr persoane depistate care lucrau
fără forme legale :0/0;
-Număr de angajatori sancţionaţi / Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 12/19 sancţiuni
contravenţionale, valoarea totală a amenzilor aplicate fiind 3.000 lei;
-Număr deficienţe constatate: 53 dispunându-se tot atâtea măsuri pentru remedierea lor.
Deficienţele constatate au fost:
-neîntocmire acte modificare clauze existente;
-neîntocmire corespunzătoare a foilor colective de prezenţă;
-nerespectarea prevederilor cu privire la repausul săptămânal;
-nerespectarea prevederilor cu privire la munca de noapte;
-nerespectarea prevederilor cu privire la munca în sărbătorile legale;
-neîntocmire fişe post;
-neîntocmire regulament intern;
-netransmitere revisal;
-neachitare drepturi salariale;
-neplanificarea concediilor de odihnă;
-nerespectarea prevederilor Legii nr.202/2002 şi ale O.G.96/2003.
Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au constatat :
-Număr de angajatori controlaţi : 16;
-Număr de angajatori sancţionaţi / Număr sancţiuni contravenţionale aplicate:16/35 sancţiuni
contravenţionale din care 34 avertismente şi o amendă în valoare de 5.000 lei;
-Număr deficienţe constatate: 35, dispunându-se tot atâtea măsuri de remediere a acestora.
Deficienţele constatate au fost:
-trusă medicală incompletă;
-legătura motor electric neconformă;
-buletin verificare împământare vechi;
-fişele de instruire fără fişe de aptitudine ataşate;
-control medical periodic neefectuat la timp;
-nesemnalizare căi de acces;
-ventilaţie insuficientă;
-lucrătorul desemnat nu îndeplineşte cerinţele de pregătire în domeniul ssm.
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2.3. În perioada 19.03.2012-30.03.2012 s-a desfăşurat Campania control privind modul de utilizare
a echipamentelor de muncă şi respectarea tehnologiilor în parchetele de exploatare şi pe
drumurile forestiere.
Pe linia relaţiilor de muncă, s-au constatat :
-Număr de angajatori controlaţi :3;
-Număr angajatori care practicau munca fără forme legale / Număr persoane depistate care lucrau
fără forme legale :1/7(infracţiune);
-Număr deficienţe constatate: 21 dispunându-se tot atâtea măsuri pentru remedierea lor.
Deficienţele constatate au fost:
-neîncheiere contracte individuale de muncă;
-neîntocmire acte modificare clauze existente în contractul individual de muncă;
-neîntocmire fişe post;
-neîntocmire regulament intern;
-netransmitere revisal;
-neachitare drepturi salariale;
-neplanificarea concediilor de odihnă.
Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au constatat :
-Număr de angajatori controlaţi : 11;
-Număr de angajatori sancţionaţi / Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 11/23 avertismente
şi 4 amenzi în valoarea totală de 23.000;
-Număr deficienţe constatate: 27, dispunându-se tot atâtea măsuri de remediere a acestora.
Deficienţele constatate se referă la:
-lipsă autorizaţie de funcţionare
-neincluderea în evaluarea riscurilor cluzea referitoarea la exploatările forestiere;
-un se asigură semnalizarea de securitate;
-existenţa a mai multor arbori periculoşi (aninaţi) pe raza parchetului pe timp îndelungat;
-lipsă echipament individual de protecţie adecvat pentru muncitori;
-plan de execuţie incomplet privind exploatarea forestieră.
2.4. În perioada 29.03.2011-30.03.2012 s-a desfăşurat Campania control în construcţii.
Pe linia relaţiilor de muncă, s-au constatat :
-Număr de angajatori controlaţi : 25;
-Număr angajatori care practicau munca fără forme legale / Număr persoane depistate care lucrau
fără forme legale :1/9;
-Număr de angajatori sancţionaţi / Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 10/9 avertismente şi
o amendă în valoare de 10.000 lei;
-Număr deficienţe constatate: 68 dispunându-se tot atâtea măsuri pentru remedierea lor.
Deficienţele constatate se referă la:
-neîncheiere contracte individuale de muncă;
-neîntocmire acte modificare clauze existente în contractele individuale de muncă ;
-neîntocmire corespunzătoare a foilor colective de prezenţă;
-neîntocmire fişe post;
-neîntocmire regulament intern;
-netransmitere revisal;
-neachitare drepturi salariale;
-neplanificarea concediilor de odihnă;
-nerespectarea prevederilor Legii nr.202/2002 , O.G.96/2003 şi H.G.500/2011.
-Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au constatat :
-Număr de angajatori controlaţi : 31;
-Număr de angajatori sancţionaţi / Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 31/72 sancţiuni
constând în 63 avertismente şi 9 amenzi în valoare 51.000;
-Număr deficienţe constatate: 72, dispunându-se tot atâtea măsuri de remediere a acestora.
Deficienţele constatate au fost:
-lipsă materiale de informare – instruire în domeniul securitate sănătate în muncă ;
-lipsă echipament individual de protecţie adecvat pentru muncitori;
-amenajare necorespunzătoare a activităţii desfăşurate la înălţime.
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3. Statistica registrelor de evidenţă a zilierilor
Până la data de 31.03.2012 au fost eliberate urmare solicitărilor angajatorilor un număr de 306
registre speciale de evidenţă a zilierilor.
În luna martie 2012 la I.T.M. Bihor, un număr de 59 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 martie 2012, pentru neconformităţile constatate
a fost sistată activitatea a 13 instalaţii de muncă (ex.: betoniere, stivuitoare şi instalaţii de ridicat).
INSPECTOR ŞEF
ing. Nicolae Ciprian HODUŢ

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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