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COMUNICAT

DE PRESĂ

1. INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC furnizate conform art. 5 din Legea nr. 544/
2001 pentru perioada 01.05.2013 –31.05.2013:
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 31.05.2013.

Cumulat

Mai 2013

01.01. – 31.05.2013

372
213
159
573
213
360

2.050
1.199
851
2.851
1.019
1.832

77/546.500

347/2.355.800

54/449.000
23/97.500

230/1.767.800
117/588.000

496

2.504

159
337

789
1.715

21/66

81/282

2

32

0
2

2
30

0

0

54

La data de 31.05.2013 numărul angajatorilor activi în judeţul Bihor este de 17.257, cu un număr
de 158.345 salariaţi activi.
Numărul contractelor individuale de muncă active la data de 31.05.2013 în judeţul Bihor este
172.926.
În cursul lunii mai 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 mai 2013 - iunie 2013
a unui număr estimativ de 44 salariaţi din cadrul unor societăţi comerciale care activează în
industria petrolieră şi în domeniul construcţiilor.
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2. Campanii de control
2.1. În perioada 10.04.2012-31.05.2013 s-a desfăşurat Campania naţională privind respectarea
de către agenţii de muncă temporară a prevederilor H.G. nr.1256/2011 privind condiţiile de
înfiinţare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară, a
prevederilor Ordinului 208/08.02.2012 şi a prevederilor Legii nr.53/2003, republicată cu
modificările şi completările ulterioare referitoare la agentul de muncă temporară.
Pe linia relaţiilor de muncă, s-au constatat :
-Număr de angajatori controlaţi :11;
-Număr de angajatori sancţionaţi / Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 1/2 constând în o
amendă în valoare de 2.000 lei şi un avertisment;
-Număr deficienţe constatate: 5, dispunându-se tot atâtea măsuri pentru remedierea lor.
Măsurile dispuse au fost:
-dovada la I.T.M. Bihor a aplicării şi respectării prevederilor art.14 alin.1 din Hotărârea nr. 1.256
/2011:”În perioada de valabilitate a autorizaţiei de funcţionare, agentul de muncă temporară are
obligaţia de a comunica agenţiei teritoriale pentru prestaţii sociale în raza căreia şi-a stabilit sediul
social orice modificare privind denumirea,sediul, înfiinţarea de subunităţi fără personalitate juridică,
în termen de 30 zile calendaristice de la data producerii acestora.”.
-respectarea prevederilor art. 15 alin.1 din Hotărârea nr. 1.256 /2011:”La încetarea activităţii,
agentul de muncă temporară este obligat să depună autorizaţia de funcţionare, în termen de 15
zile calendaristice, la agenţia teritorială pentru prestaţii sociale.”.
-dovada respectării art. 3 lit. a) din Hotărârea nr. 1.256 /2011:” În vederea obţinerii autorizaţiei de
funcţionare ca agenţi de muncă temporară, persoanele juridice, denumite în continuare solicitanţi,
trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să fie persoane juridice constituite
potrivit legii şi să aibă prevăzut în actul constitutiv, ca obiect principal de activitate, "Activităţi de
contractare, pe baze temporare, a personalului conform codului CAEN";(…)”.
-completarea contractului de punere la dispoziţie
cu prevederile art. 91 alin.2 lit.g din Legea
nr.53/2003-Codul muncii: “ Contractul de punere la dispoziţie trebuie să cuprindă:(…) g) condiţiile
în care utilizatorul poate refuza un salariat temporar pus la dispoziţie de un agent de muncă
temporară.”.
2.2. În perioada 27.05.2013-28.05.2013 s-a desfăşurat Campania privind verificarea cerinţelor
minime de securitate şi sănătate în muncă în cadrul lucrărilor de reabilitare termică a
imobilelor.
Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au constatat :
-Număr de angajatori controlaţi :7 ;
-Număr de angajatori sancţionaţi / Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 7/15 sancţiuni
contravenţionale, constând în 14 avertismente şi 1 amendă în valoare de 3.500 lei;
-Număr deficienţe constatate: 15, dispunându-se tot atâtea măsuri de remediere a acestora.
Deficienţele constatate au fost:
-utilizarea echipamentelor de muncă necorespunzătoare, acestea fiind neprevăzute cu sisteme de
protecţie colectivă, cum sunt balustradele solide, platforme sau plase de prindere suficient de
solide pentru a împiedica/opri căderile de la înălţime şi care să nu fie întrerupte decât în punctele
de acces ale unei schele sau ale unei scări;
-schele mobile neasigurate împotriva alunecărilor involuntare;
-inexistenţa mijloacelor colective de protecţie împotriva căderilor de obiecte; neamplasarea şi
depozitarea materialelor şi echipamentelor astel încât să evite răsturnarea ori căderea lor;
neamenajarea în caz de necesitate, a pasajelor acoperite sau împiedicarea accesului în zonele
periculoase;
-Nesemnalizarea respectiv neîngrădirea instalaţiilor electrice existente în şantier.
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2.3. În perioada 01.05.2012-31.05.2013 s-a desfăşurat Campania de control a modului în care
agenţii economici respectă prevederile legale referitoare la securitate şi sănătate în muncă
în activităţile de transport intern, depozitare şi utilizare a substanţelor de uz fitosanitar şi a
îngrăşămintelor chimice în agricultură.
Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au constatat :
-Număr de angajatori controlaţi :8 ;
-Număr de angajatori sancţionaţi / Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 8/21 sancţiuni
contravenţionale, constând în 18 avertismente şi 3 amenzi în valoare de 17.500 lei;
-Număr deficienţe constatate: 21, 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;
-lipsă materiale de instruire şi informare;
-lipsă control medical la medicul de medicina muncii;
-neactualizare verificare rezistenţa Ohmică a prizelor de pământ;
-plan de prevenire şi protecţie neactualizat.
3. Statistica registrelor de evidenţă a zilierilor
Până la data de 31.05.2013 au fost eliberate urmare solicitărilor angajatorilor un număr de 529
registre speciale de evidenţă a zilierilor.
În luna mai 2013, la I.T.M. Bihor, un număr de 130 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 mai 2013 a fost sistată activitatea a 3 echipamente de muncă (ex.:şantier temporar
neasigurat împotriva surpării de teren).
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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