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COMUNICAT

DE PRESĂ

1. INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC furnizate conform art. 5 din Legea nr. 544/
2001 pentru perioada 01.01.2013 –31.01.2013:
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 31.01.2013.

Cumulat

ianuarie 2013

01.01. – 31.01.2013

438
259
179
557
188
369

438
259
179
557
188
369

56/390.000

56/390.000

36/288.500
20/101.500

36/288.500
20/101.500

501

501

152
349

152
349

8/22

8/22

8

8

1
7

1
7

0

0

52

La data de 31.01.2013 numărul angajatorilor activi în judeţul Bihor este de 16.888, cu un număr
de 156.548 salariaţi activi.
Numărul contractelor individuale de muncă active la data de 31.01.2013 în judeţul Bihor este
169.840 .
În cursul lunii ianuarie 2013 la I.T.M. Bihor au fost înregistrate 2 notificări cu privire la intenţia de
concediere colectivă în conformitate cu prevederile art.70 din Legea nr.53/2003 Codul Muncii.
Notificările se referă la intenţia de concediere colectivă pe parcursul lunilor februarie-martie a unui
număr estimativ 109 salariaţi din cadrul unor societăţi comerciale care activează în următoarele
domenii: industria cimentului, industria alimentară.
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2. Statistica registrelor de evidenţă a zilierilor
Până la data de 31.01.2013 au fost eliberate urmare solicitărilor angajatorilor un număr de 452
registre speciale de evidenţă a zilierilor.
În luna ianuarie 2013 la I.T.M. Bihor, un număr de 61 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.
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