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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 –28.02.2013:
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 28.02.2013.

Cumulat

februarie 2013

01.01. – 28.02.2013

448
256
192
593
193
400

886
515
371
1.150
381
769

58/412.000

114/802.000

36/274.000
22/138.000

72/562.500
42/239.500

535

1.036

157
378

309
727

13/64

21/86

11

19

1
10

2
17

0

0
53

La data de 28.02.2013 numărul angajatorilor activi în judeţul Bihor este de 16.956, cu un număr
de 156.785 salariaţi activi.
Numărul contractelor individuale de muncă active la data de 28.02.2013 în judeţul Bihor este
170.566 .
În cursul lunii februarie 2013 la I.T.M. Bihor nu s-au depus spre înregistrare notificări cu privire la
intenţia de concediere colectivă în conformitate cu prevederile art.70 din Legea nr.53/2003 Codul
Muncii.
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2. În perioada 27.02.2012-28.02.2013 s-a desfăşurat Campania naţională privind identificarea
şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea modului în care se respectă
prevederile legale de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrătorii din cadrul unităţilor
care au obiect de activitate: fabricarea produselor textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte.
Pe linia relaţiilor de muncă, s-au constatat :
-Număr de angajatori controlaţi :13;
-Număr angajatori care practicau munca fără forme legale / Număr persoane depistate care lucrau
fără forme legale : 2/10;
-Număr de angajatori sancţionaţi / Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 3 / 5 sancţiuni
contravenţionale, fiind aplicată o amendă în valoare de 20.000 lei;
-Număr deficienţe constatate: 34 , dispunându-se tot atâtea măsuri pentru remedierea lor.
Deficienţele constatate au fost:
-prestarea activităţii fără încheierea contractului individual de muncă;
-nerespectarea prevederilor privind repausul săptămânal şi munca suplimentară.
Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au constatat :
-Număr de angajatori controlaţi : 17 ;
-Număr de angajatori sancţionaţi / Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 17 / 47 sancţiuni
contravenţionale , constând în 42 avertismente şi 5 amenzi în valoare totală de 29.000 lei;
-Număr deficienţe constatate: 47, dispunându-se tot atâtea măsuri de remediere a acestora.
Deficienţele constatate au fost:
-lipsa materialelor de informare – instruire în domeniul securitate sănătate în muncă ;
-lipsa evidenţelor (graficelor) cu privire la întreţinerea, revizia şi repararea periodică a
echipamentelor de muncă;
-asigurarea, marcarea şi întreţinerea căilor de acces şi de circulaţie deficitară;
-semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă necorespunzătoare;
-neutilizarea de către angajaţi a echipamentelor individuale de protecţie a muncii.
3. Statistica registrelor de evidenţă a zilierilor
Până la data de 28.02.2013 au fost eliberate urmare solicitărilor angajatorilor un număr de 475
registre speciale de evidenţă a zilierilor.
În luna februarie 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.
4. În luna februarie 2013 a fost sistată activitatea a 9 echipamente de muncă (ex.: instalaţii de
ridicat şi sub presiune, motostivuitor, recipient tampon pod rulant, rezervor de la compresor, cazan,
generator de aburi, acestea fiind exploatate fără aviz ISCIR).
5. Începând cu data de 01.03.2012 INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BIHOR îşi
desfăşoară activitatea numai la sediul din ORADEA, punctele de lucru ale I.T.M. Bihor aflate la
BEIUŞ, SALONTA, MARGHITA, ALEŞD fiind desfiinţate.
Cu stimă,
INSPECTOR ŞEF
Marius ROTAR

INSPECTOR ŞEF ADJ. R.M.
Nadia RACZ

COMP. LEGISLAŢIE CONTENCIOS
Cristina BLIKLING
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Nicolae HODUŢ

COMP. INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL
Bianca Maria CURTA
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