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COMUNICAT

DE PRESĂ

1. INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC furnizate conform art. 5 din Legea nr. 544/
2001 pentru perioada 01.03.2013 –31.03.2013:
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 31.03.2013.

Cumulat

martie 2013

01.01. – 31.03.2013

370
230
140
506
216
290

1256
745
511
1656
597
1059

60/439.200

174/1241200

44/369.200
16/70.000

116/931700
58/309500

446

1482

172
274

481
1001

18/72

39/158

4

23

0
4

2
21

0

0
53

La data de 01.04.2013 numărul angajatorilor activi în judeţul Bihor este de 17.105, cu un număr
de 157.630 salariaţi activi.
Numărul contractelor individuale de muncă active la data de 01.04.2013 în judeţul Bihor este
171.877 .
În cursul lunii martie 2013 la I.T.M. Bihor s-au depus spre înregistrare două 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 aprilie-mai 2013 a
unui număr estimativ de 217 salariaţi din cadrul unor societăţi comerciale care activează în
industria mecanică şi în domeniul producerii confecţiilor încălţăminte.
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2. Campanii de control
2.1. În perioada 06.03.2012-07.03.2013 s-a desfăşurat Campania de control în cadrul unităţilor
care au obiect de activitate în domeniul întreţinere şi reparare autovehicule.
Pe linia relaţiilor de muncă, s-au constatat :
-Număr de angajatori controlaţi :14;
-Număr angajatori care practicau munca fără forme legale / Număr persoane depistate care lucrau
fără forme legale : 2/4;
-Număr de angajatori sancţionaţi / Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 5/ 5 sancţiuni
contravenţionale, fiind aplicată 2 amenzi în valoare totală de 40.000 lei;
-Număr deficienţe constatate: 29, 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;
-transmitere cu întârziere date în REVISAL
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 ;
-semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă necorespunzătoare;
-neutilizarea de către angajaţi a echipamentelor individuale de protecţie a muncii;
-trusă medicală incompletă, cu materiale expirate .
2.2. În perioada 19.03.2012-21.03.2013 s-a desfăşurat Campania de control în cadrul unităţilor
care au obiect de activitate fabricarea produselor de brutărie şi făinoase.
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 : 1/1;
-Număr de angajatori sancţionaţi / Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 9/13 amenzi în
valoare totală de 16.100 lei;
-Număr deficienţe constatate: 26, 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 :13 ;
-Număr de angajatori sancţionaţi / Număr sancţiuni contravenţionale aplicate:13 / 28 sancţiuni
contravenţionale , constând în 27 avertismente şi 1 amendă în valoare de 4.000 lei;
-Număr deficienţe constatate: 28, dispunându-se tot atâtea măsuri de remediere a acestora.
Deficienţele constatate au fost:
-lipsa dizpozitivelor de securitate la echipamentele de muncă;
-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.
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3. Statistica registrelor de evidenţă a zilierilor
Până la data de 31.03.2013 au fost eliberate urmare solicitărilor angajatorilor un număr de 494
registre speciale de evidenţă a zilierilor.
În luna martie 2013, la I.T.M. Bihor, un număr de 94 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 martie 2013 a fost sistată activitatea a 5 echipamente de muncă (ex.: platforme tip
schelă fără mijloace de prevenire a căderii de la înălţime; rezervor de la compresor, centrală
termică, acestea fiind exploatate fără aviz ISCIR).
Cu stimă,

INSPECTOR ŞEF
Marius ROTAR

COMP. LEGISLAŢIE CONTENCIOS
Cristina BLIKLING

INSPECTOR ŞEF ADJ. S.S.M.
Nicolae HODUŢ

COMP. INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL
Bianca Maria CURTA
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