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COMUNICAT

DE PRESĂ

1. INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC furnizate conform art. 5 din Legea nr. 544/
2001 pentru perioada 01.04.2013 –30.04.2013:
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 30.04.2013.

Cumulat

aprilie 2013

01.01. – 30.04.2013

422
241
181
622
209
413

1.678
986
692
2.278
806
1.472

96/568.100

270/1.809.300

60/387.100
36/181.000

176/1.318.800
94/490.500

526

2.008

149
377

630
1.378

21/58

60/216

7

30

0
7

2
28

0

0

54

La data de 30.04.2013 numărul angajatorilor activi în judeţul Bihor este de 17.175, cu un număr
de 158.184 salariaţi activi.
Numărul contractelor individuale de muncă active la data de 30.04.2013 în judeţul Bihor este
172.613.
În cursul lunii aprilie 2013 la I.T.M. Bihor s-au depus spre înregistrare trei 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 mai 2013 - august
2013 a unui număr estimativ de 219 salariaţi din cadrul unor societăţi comerciale care activează
în comerţ şi în domeniul producerii confecţiilor textile şi de încălţăminte.
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2. Campanii de control
2.1. În perioada 25.04.2012-26.04.2013 s-a desfăşurat Campania de control în cadrul unităţilor
care au obiect de activitate fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase.
Pe linia relaţiilor de muncă, s-au constatat :
-Număr de angajatori controlaţi :12;
-Număr angajatori care practicau munca fără forme legale / Număr persoane depistate care lucrau
fără forme legale : 2/2;
-Număr de angajatori sancţionaţi / Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 6/7 constând în 2
amenzi în valoare totală de 20.000 lei şi 5 avertismente;
-Număr deficienţe constatate: 17, 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 ;
-nerespectarea prevederilor privind munca suplimentară;
-nerespectarea prevederilor privind munca de noapte.
Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au constatat :
-Număr de angajatori controlaţi :7 ;
-Număr de angajatori sancţionaţi / Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 7/13 sancţiuni
contravenţionale, constând în 11 avertismente şi 2 amenzi în valoare totală de 8.000 lei;
-Număr deficienţe constatate: 13, dispunându-se tot atâtea măsuri de remediere a acestora.
Deficienţele constatate au fost:
-lipsa instrucţiuni proprii transporturi;
-neactualizarea buletinelor de verificare prize;
-lipsa materialelor de informare – instruire în domeniul securitate sănătate în muncă ;
-lipsă decizie desemnare persoană acordare prim ajutor;
-semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă necorespunzătoare.
3. Statistica registrelor de evidenţă a zilierilor
Până la data de 30.04.2013 au fost eliberate urmare solicitărilor angajatorilor un număr de 514
registre speciale de evidenţă a zilierilor.
În luna aprilie 2013, la I.T.M. Bihor, un număr de 119 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 aprilie 2013 a fost sistată activitatea a 4 echipamente de muncă (ex.: betonieră care nu
avea protecţie la risc de electrocutare prin atingere indirectă, instalaţii aflate sub incidenţa ISCIR
acestea fiind exploatate fără aviz).
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