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Nr. 7828/12.05.2014 

 
 

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 01.04.2014 –30.04.2014:  

 
Nr. 
crt. 

Informaţii de Interes Public conform L544/2001 aprilie 2014 Cumulat 
01.01. – 30.04.2014 

1 Număr unităţi controlate, din care : 633 2.353 

 - -  în domeniul relaţiilor de muncă 409 1.547 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 224 806 

2 Număr sancţiuni contravenţionale, din care: 614 2.266 

 -  în domeniul relaţiilor de muncă 268 901 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 346 1.365 

2.1 Nr.amenzi / valoare lei                                           120/684.600 388/2.277.300 

 - -  în domeniul relaţiilor de muncă                              90/517.600 278/1.724.800 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 30/167.000 110/552.500 

2.2 Avertismente 494 1.878 

 - -  în domeniul relaţiilor de muncă 178 623 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 316 1.255 

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

25/66 95/317 

4 
 

Număr accidente în muncă înregistrate, din care: 
6 39 

-accidente mortale  1 3 

-accidente soldate cu incapacitate temporară de muncă (ITM)  4 34 

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

1 2 

5 Numărul de societăţi active  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 30.04.2014. 

27 

 
 
 

La data de 09.05.2014 numărul angajatorilor activi în judeţul Bihor este de 18.017 cu un număr 
de 160.321 salariaţi activi. 
Numărul contractelor individuale de muncă active la data de 09.05.2014 în judeţul Bihor este 
177.050.  
 
În cursul lunii aprilie 2014 la I.T.M. Bihor nu  au fost depuse 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 cadrul Campaniei naţionale „O ZI PE SĂPTAMÂNĂ” în domeniul relaţiilor de muncă, în luna 
aprilie 2014 au fost controlaţi un număr de 252 angajatori. 
 
Au fost sancţionaţi un număr de 87 angajatori, fiind aplicate un număr de 116 sancţiuni 
contravenţionale,  valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 190.600 lei. Au fost identificaţi un 
număr de 10 angajatori care practicau munca fără forme legale de angajare, fiind depistate 33 
persoane care lucrau fără forme legale de angajare. În acest sens au fost aplicate 10 amenzi în 
valoare totală de 140.000 lei.  
 
Număr deficienţe constatate: 304 fiind dispuse măsuri pentru remedierea acestora. 
Deficienţele constatate se referă la : 
- neîntocmirea contractului individuale de muncă; 
- neîntocmirea actelor de  de suspendare a contractelor individuale de muncă; 
- transmiterea  de date eronate în REVISAL; 
- neprezentarea evidenţei orelor de muncă prestate; 
- nerespectarea prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal; 
- nerespectarea prevederilor legale cu privire la munca suplimentară. 
 
S-a constatat o infracţiune referitoare la primirea la muncă a mai mult de 5 persoane fără incheierea 
unui contract individual de muncă. 
 
3. Statistica registrelor de evidenţă a zilierilor 
 
Până la data de 30.04.2014 au fost eliberate urmare solicitărilor angajatorilor un număr de 666 
registre speciale de evidenţă a zilierilor. 
În luna aprilie 2014, la I.T.M. Bihor, un număr de 93 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. 
 

 
 
Cu stimă, 
 
 

      INSPECTOR ŞEF                                                 
                                                                         Marius ROTAR                                                                                                                                                                               
 
 
 
        

  INSPECTOR ŞEF ADJ.                                                                           INSPECTOR ŞEF ADJ. S.S.M.                                                                                                                         
     Nadia RACZ                                                                                                 Nicolae Ciprian HODUŢ                                                                           

 
 
 
 
 
COMP. LEGISLAŢIE CONTENCIOS                              COMP. INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL                                                                                                                                             

Cristina BLIKLING                                                                                Bianca Maria CURTA 


