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COMUNICAT

DE PRESĂ

1. INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC furnizate conform art. 5 din Legea nr. 544/
2001 pentru perioada 01.06.2013 –30.06.2013:
Nr.
crt.
1
2

2.1
2.2
3
4

5

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 30.06.2013.

Cumulat

Iunie 2013

01.01. – 30.06.2013

370
203
167
561
228
333

2.420
1.402
1.018
3.412
1.247
2.165

54/428.000

401/2.783.800

38/353.000
16/75.000

268/2.120.800
133/663.000

507

3.011

190
317

979
2.032

10/82

91/364

7

39

0
6

2
36

1

1

54

La data de 30.06.2013 numărul angajatorilor activi în judeţul Bihor este de 17.337, cu un număr
de 158.911 salariaţi activi.
Numărul contractelor individuale de muncă active la data de 30.06.2013 în judeţul Bihor este
173.550.
În cursul lunii iunie 2013 la I.T.M. Bihor s-au depus spre înregistrare o notificare cu privire la
intenţia de concediere colectivă în conformitate cu prevederile art.70 din Legea nr.53/2003 Codul
Muncii.
Notificarea se referă la intenţia de concediere colectivă pe parcursul lunii iulie 2013 a unui număr
estimativ de 34 salariaţi din cadrul unei societăţi comerciale care activează în domeniul
construcţiilor.
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2. Campanii de control
2.1. În perioada 19.06.2013-21.06.2013 s-a desfăşurat Campania de control a modului în care
agenţii economici respectă prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 99 din 29 iunie 2000
privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia
persoanelor încadrate în muncă.
Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au constatat :
-Număr de angajatori controlaţi :20 ;
-Număr de angajatori sancţionaţi / Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 8/11 sancţiuni
contravenţionale, constând în 11 avertismente;
-Număr deficienţe constatate: 11, dispunându-se tot atâtea măsuri de remediere a acestora.
Deficienţele constatate au fost:
-neasigurarea echipamentului individual de protecţie ;
-nereducerea intensităţii şi ritmului activităţilor fizice;
-neasigurarea ventilaţiei la locurile de muncă;
-nealternarea efortului dinamic cu cel static;
-nealternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer;
-neasigurarea apei minerale adecvate, câte 2-4 litri/persoană/schimb;
-neasigurarea de duşuri.
2.2. În perioada 11.06.2013-19.06.2013 s-a desfăşurat Campania de control în domeniul
construcţiilor.
Pe linia relaţiilor de muncă, s-au constatat :
-Număr de angajatori controlaţi :26;
-Număr de angajatori sancţionaţi / Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 11/16 constând în 16
amenzi în valoare totală de 63.000 lei;
-Număr deficienţe constatate: 49, 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;
-inexistenţa evidenţei orelor de muncă prestate;
-transmitere cu întârziere date în REVISAL.
2.3. În perioada 26.06.2013-28.06.2013 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 :13 ;
-Număr de angajatori sancţionaţi / Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 13/21 sancţiuni
contravenţionale, constând în 19 avertismente şi 2 amenzi în valoare de 7.000 lei;
-Număr deficienţe constatate: 21, 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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3. Statistica registrelor de evidenţă a zilierilor
Până la data de 30.06.2013 au fost eliberate urmare solicitărilor angajatorilor un număr de 562
registre speciale de evidenţă a zilierilor.
În luna iunie 2013, la I.T.M. Bihor, un număr de 165 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 iunie 2013 a fost sistată activitatea a două echipamente de muncă neconforme
aplicându-se două amenzi în valoare totală de 7.000 lei (ex.: schele mobile neasigurate împotriva
deplasărilor) şi activitatea de săpături (malurile nefiind asigurate împotriva surpării) aplicându-se o
amendă de 8.000 de lei.
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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