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COMUNICAT

DE PRESĂ

1. INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC furnizate conform art. 5 din Legea nr. 544/
2001 pentru perioada 01.08.2013 –31.08.2013:
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 31.08.2013.

Cumulat

august 2013

01.01. – 31.08.2013

315
194
121
997
728
269

3.081
1.780
1.301
4.979
2.217
2.762

74/628.300

529/3.767.100

41/454.300
33/174.000

341/2.824.100
188/943.000

923

4.450

687
236

1.876
2574

19/35

120/600

2

43

0
2

2
40

0

1

54

La data de 31.08.2013 numărul angajatorilor activi în judeţul Bihor este de 17.449, cu un număr
de 159.373 salariaţi activi.
Numărul contractelor individuale de muncă active la data de 31.08.2013 în judeţul Bihor este
173.965.
În cursul lunii august 2013 la I.T.M. Bihor s-au depus spre înregistrare 3 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 perioadei august septembrie 2013 a unui număr estimativ de 415 salariaţi din cadrul unor societăţi comerciale care
activează în domeniul industriei energetice, domeniul bancar şi regie autonomă naţională.
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2. Campanii de control
2.1. În perioada 26.08.2013-30.08.2013 s-a desfăşurat Campania de verificare a modului în care
sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor
din silozurile de cereale, fabricile de nutreţuri combinate, activităţile de creşterea animalelor şi
activităţi în ferme mixte.
Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au constatat :
-Număr de angajatori controlaţi : 10;
-Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 32 constând în 3 amenzi în valoare totală de 15.000
lei şi 29 avertismente;
-Număr deficienţe constatate: 32, dispunându-se tot atâtea măsuri pentru remedierea lor.
Deficienţele constatate au fost:
-neutilizarea echipamentului individual de protecţie din dotare;
-neutilizarea instalaţiilor electrice de construcţie adecvată ;
-lipsa autorizaţiei ISCIR.
2.2. În august 2013 în cadrul Campaniei naţionale privind respectarea de către transportatorii
rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea contractelor individuale de muncă, a timpului
de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto.
Pe linia relaţiilor de muncă au fost controlaţi un număr 11 de angajatori, au fost aplicate 14
sancţiuni contravenţionale, valoare totală amenzilor fiind de 53.500 lei.
Deficienţele constatate au fost:
-prestarea activităţii fără contract individual de muncă;
-nerespectarea prevederilor privind repausul săptămânal şi munca suplimentară;
-inexistenţa evidenţei orelor de muncă prestate;
-transmiterea cu întârziere a contractelor individuale de muncă în Revisal.
2.3. În perioada 21.08.2013-22.08.2013 s-a desfăşurat Campania naţională în domeniul
construcţiilor.
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 : 9/19;
-Număr de angajatori sancţionaţi / Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 13/ 14 sancţiuni
contravenţionale, fiind aplicată 9 amenzi în valoare totală de 190.000 lei;
-Număr deficienţe constatate: 41, dispunându-se tot atâtea măsuri pentru remedierea lor.
Deficienţele constatate au fost:
-prestarea activităţii fără încheierea contractului individual de muncă;
-neîntocmirea actelor de modificare clauze existente în contractul individual de muncă;
-neîntocmirea corespunzătoare a foilor colective de prezenţă;
-neîntocmirea fişelor de post;
-neîntocmirea regulamentului intern;
-nerespectarea prevederilor privind repausul săptămânal şi munca suplimentară;
-neachitarea drepturilor salariale;
-neplanificarea concediilor de odihnă;
-nerespectarea prevederilor Legii nr.202/2002 privind egalitatea de sanse între femei şi bărbaţi;
-nerespectarea prevederilor O.U. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă;
-nerespectare prevederilor H.G. nr.500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor.
Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au constatat :
-Număr de angajatori controlaţi :29 ;
-Număr de angajatori sancţionaţi / Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 29/91 sancţiuni
contravenţionale, constând în 79 avertismente şi 12 amenzi în valoare totală de 65.500 lei;
-Număr deficienţe constatate:91, dispunându-se tot atâtea măsuri de remediere a acestora.
Deficienţele constatate au fost:
-echipamente de muncă neconforme;
-neasigurare protecţia împotriva surpării malurilor la săpături;
-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 .
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3. Statistica registrelor de evidenţă a zilierilor
Până la data de 31.08.2013 au fost eliberate urmare solicitărilor angajatorilor un număr de 595
registre speciale de evidenţă a zilierilor.
În luna august 2013, la I.T.M. Bihor, un număr de 148 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 august 2013 a fost sistată activitatea a două puncte de lucru unde se desfăşurau
săpături şi s-au oprit din funcţionare 6 echipamente de muncă (ex.: betonieră care nu avea
protecţie la priza de pământ, schele neasigurate, instalaţii de suflat sticlă-neavând dispozitiv de
siguranţă, rezervor GPL, electrostivuitor-angajatorul nu a realizat verificarea tehnică periodică,
instalaţii aflate sub incidenţa ISCIR acestea fiind exploatate fără aviz).

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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