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Nr. 14411/10.10.2013 

 
 

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 01.09.2013 –30.09.2013:  

 
Nr. 
crt. 

Informaţii de Interes Public conform L544/2001 septembrie 2013 Cumulat 
01.01. – 30.09.2013 

1 Număr unităţi controlate, din care : 399 3.480 

 - -  în domeniul relaţiilor de muncă 217 1.997 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 182 1483 

2 Număr sancţiuni contravenţionale, din care: 546 5.525 

 -  în domeniul relaţiilor de muncă 190 2.407 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 356 3.118 

2.1 Nr.amenzi / valoare lei                                           65/390.200 594/4.157.300 

 - -  în domeniul relaţiilor de muncă                              36/262.700 377/3.086.800 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 29/127.500 217/1.070.500 

2.2 Avertismente 481 4.931 

 - -  în domeniul relaţiilor de muncă 154 2.030 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 327 2.901 

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

20/47 140/647 

4 
 

Număr accidente în muncă înregistrate, din care: 
2 45 

-accidente mortale  0 2 

-accidente soldate cu incapacitate temporară de muncă (ITM)  2 42 

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

0 1 

5 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 30.09.2013. 

56 

 
 
 

La data de 30.09.2013 numărul angajatorilor activi în judeţul Bihor este de 17.474, cu un număr 
de  158.265 salariaţi activi. 
Numărul contractelor individuale de muncă active la data de 30.09.2013 în judeţul Bihor este 
171.382.  
 
În cursul lunii septembrie 2013 la I.T.M. Bihor nu s-au depus spre înregistrare  notificări cu privire 
la intenţia de concediere colectivă în conformitate cu prevederile art.70 din Legea nr.53/2003 
Codul Muncii. 
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2. Campanii de control 
 
În septembrie 2013 s-a continuat Campania naţională privind respectarea de către transportatorii 
rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale de 
muncă, a timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto (lucrători mobili) respectiv a 
prevederilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, începută în luna august 2013. 
 
Astfel, în luna septembrie 2013, pe linia relaţiilor de muncă au fost controlaţi un număr 9 de 
angajatori. Pentru deficienţele constatate au fost aplicate 7 sancţiuni contravenţionale, din care 
două amenzi în valoare totală de 20.000 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. 
 
Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă au fost controlaţi un număr 3 de angajatori. Pentru 
deficienţele constatate au fost aplicate 3 avertismente, dispunându-se măsuri de remediere a 
acestora. 
Deficienţele constatate se refereau la neinstruirea şoferilor conform H.G.1051/2006 privind 
cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă 
riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare. 
 
3. Statistica registrelor de evidenţă a zilierilor 
Până la data de 30.09.2013 au fost eliberate urmare solicitărilor angajatorilor un număr de 607 
registre speciale de evidenţă a zilierilor. 
În luna septembrie 2013, la I.T.M. Bihor, un număr de 155 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  septembrie 2013 s-a sistat activitatea a 5 echipamente de muncă (ex.: schele 
necorespunzătoare pentru lucru la înălţime şi echipamente acţionate electric care nu respectau 
prevederile legale în ceea ce priveşte riscul de electrocutare la atingere indirectă). 
 
 
Cu stimă, 
 

 

 

           
    INSPECTOR ŞEF 
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