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Nr.  26814/17.05.2011 
 
 
 
 

C O M U N I C A T    D E   P R E S Ă 
 
 
 

1. INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC furnizate conform art. 5 din  Legea nr. 544/ 
2001 pentru perioada 01.04.2011 – 30.04.2011:  

 
Nr. 
crt. 

Informaţii de Interes Public conform L544/2001 aprilie 2011 
Cumulat 

01.01. – 30.04.2011 

1 Număr unităţi controlate, din care : 483 2.212 

 - -  în domeniul relaţiilor de muncă 375 1.596 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 108 516 

2 Număr sancţiuni contravenţionale, din care: 506 2.146 

 -  în domeniul relaţiilor de muncă 286 1.340 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 220 806 

2.1 Nr.amenzi / valoare lei 125/637.800 631/3.578.300 

 - -  în domeniul relaţiilor de muncă 94/490.800 481/2.851.800 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 31/147.000 150/726.500 

2.2 Avertismente 381 1.515 

 - -  în domeniul relaţiilor de muncă 192 859 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 189 656 

3 Nr. unităţi / Nr. persoane identificate cu cazuri de muncă 
fără forme legale de angajare 

54/141 269/814 

4 Număr accidente în muncă înregistrate, din care: 
1 14 

 -accidente mortale  0 1 

-accidente soldate cu incapacitate temporară de muncă (ITM)  1 13 

5 Număr accidente în muncă cu urmări de invaliditate la 
încheierea incapacităţii temporare de muncă 

0 0 

6 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 30.04.2011. 

41 

 

 
În cursul lunii aprilie 2011 la I.T.M. Bihor  nu au fost înregistrate  notificări cu privire la 
intenţia de concediere colectivă în conformitate cu prevederile art.70 şi art.71¹ din Legea 
nr.53/2003 Codul Muncii. 
 

 
 
 
 
 
 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 
INSPECŢIA MUNCII  

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BIHOR 
Str. Armatei Române nr. 1B, cod poştal 410087, Oradea, jud. Bihor 
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2. CAMPANII CONTROL 
 
2.1. În cadrul Campaniei naţionale „O ZI PE SĂPTAMÂNĂ” în domeniul relaţiilor de 
muncă, în luna aprilie  2011, au fost controlaţi un număr de 195 angajatori. 
Au fost sancţionaţi un număr de 101 angajatori, fiind aplicate un număr de 155 sancţiuni 
contravenţionale,  valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 244.800 lei.  
Au fost identificaţi un număr de 28 angajatori care practicau munca fără forme legale de 
angajare, fiind depistate 72 persoane care lucrează fără forme legale de angajare. În acest 
sens au fost aplicate 28 amenzi în valoare totală de  211.000 lei.  
Număr deficienţe constatate: 989 fiind dispuse măsuri pentru remedierea acestora. 
Deficienţele constatate se referă la : 
- neîncheierea contractelor individuale de muncă; 
- neîntocmirea actelor de  modificare clauze existente în contractul individual de muncă; 
- netransmiterea  REVISAL ; 
- neîntocmirea corespunzătoare a foilor colective de prezenţă; 
- nerespectarea prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal; 
- nerespectarea prevederilor legale cu privire la munca suplimentară; 
- neîntocmirea fişei postului; 
- neîntocmirea regulamentului intern; 
- neplanificarea concediilor de odihnă; 
- nerespectarea prevederilor Legii nr. 202/2002; 
- nerespectarea prevederilor O.G.96/2003; 
- neachitarea drepturilor salariale; 
- nerespectarea prevederilor cu privire la munca prestată în zilele de sărbătoare legală; 
- nerespectarea prevederilor cu privire la munca de noapte. 
 
2.2. În cadrul acţiunii de depistare a străinilor angajaţi în mod ilegal, acţiune organizată în 
cooperare cu Oficiul Romăn pentru Imigrări, în perioada 18.04.-23.04.2011, au fost 
controlaţi un număr de 18 angajatori. 
Au fost identificaţi 7 cetăţeni străini primiţi la muncă fără autorizaţie de muncă. În acest 
sens au fost sancţionaţi 2 angajatori, aplicându-se  3 amenzi  în valoare totală de 10.500 
lei.  
 
3. Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, în luna aprilie 2011, pentru neconformităţile 
constatate a fost sistată activitatea unei instalaţii de muncă (ex.: instalaţii electrice). 
 
4. Legea nr. 52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter 
ocazional desfăşurate de zilieri, intrată în vigoare la data de 23.04.2011, reglementează 
modul în care zilierii pot executa activităţi cu caracter ocazional. 
 

Raportul dintre zilier şi beneficiar se stabileşte fără încheierea unui contract de muncă. 
Niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 
90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic. 
Beneficiarul nu poate angaja zilieri să desfăşoare activitatea în beneficiul unui terţ. 
     
Beneficiarul are următoarele obligaţii: 
 a) să înfiinţeze Registrul de evidenţă a zilierilor conform modelului prevăzut în anexa nr. 
1, care face parte integrantă din prezenta lege. Registrul de evidenţă a zilierilor se 
păstrează la sediul beneficiarului; 
b) să completeze Registrul de evidenţă a zilierilor, înainte de începerea activităţii, conform 
instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta lege; 
 c) să prezinte Registrul de evidenţă a zilierilor organelor de control abilitate; 
d) să asigure instruirea şi informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmează să 
o presteze, riscurile şi pericolele la care poate fi expus în exercitarea activităţii, precum şi 
cu privire la drepturile zilierului, în condiţiile prevăzute de prezenta lege. Instruirea are loc 
zilnic, înainte de începerea activităţii; 
e) să plătească zilierului, la sfârşitul fiecărei zile de lucru, remuneraţia convenită; 
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 f) să asigure, pe propria cheltuială, echipamente de lucru şi de protecţie care se impun 
datorită naturii şi specificului activităţii desfăşurate de zilier. 
 

Plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestată de zilier este în sarcina 
beneficiarului.Cuantumul impozitului este de 16% calculat la remuneraţia brută şi se 
virează în conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Beneficiarul are obligaţia să înregistreze în Registrul de evidenţă a zilierilor, în ordine 
cronologică, toţi zilierii cu care are raporturi de muncă în baza prezentei legi. Registrul se 
întocmeşte zilnic, exceptând perioadele în care nu se apelează la serviciile zilierilor. 
 

Beneficiarul va înainta lunar, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, către inspectoratul 
teritorial de muncă unde îşi are sediul un extras al Registrului de evidenţă a zilierilor 
conţinând înregistrările din luna precedentă. 
 

Pentru activitatea executată, zilierul are dreptul la o remuneraţie al cărei cuantum se 
stabileşte prin negociere directă între părţi. Cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de 
părţi nu poate fi mai mic de 2 lei/oră şi nici mai mare de 10 lei/oră şi se acordă la sfârşitul 
fiecărei zile de lucru, înainte de semnarea în Registrul de evidenţă a zilierilor de către zilier 
şi beneficiar. 
Dovada plăţii remuneraţiei zilnice se face prin semnătura zilierului în Registrul de evidenţă 
a zilierilor. 
 

Se pot presta activităţi cu caracter ocazional în următoarele domenii: 
    a) agricultură; 
    b) vânătoare şi pescuit; 
    c) silvicultură, exclusiv exploatări forestiere; 
    d) piscicultură şi acvacultură; 
    e) pomicultură şi viticultură; 
    f) apicultură; 
    g) zootehnie; 
    h) spectacole, producţii cinematografice şi audiovizuale, publicitate, activităţi cu caracter 
cultural; 
    i) manipulări de mărfuri; 
    j) activităţi de întreţinere şi curăţenie. 
 
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se efectuează de către inspectorii de 
muncă şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. 
 

 
 

    INSPECTOR ŞEF                                                             INSPECTOR ŞEF ADJ. S.S.M.  
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