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Nr.   54305/14.05.2012 
 
 

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 01.04.2012 –30.04.2012:  

 
Nr. 
crt. 

Informaţii de Interes Public conform L544/2001 aprilie 2012 Cumulat 
01.01. – 30.04.2012 

1 Număr unităţi controlate, din care : 362 1530 

 - -  în domeniul relaţiilor de muncă 203 863 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 159 667 

2 Număr sancţiuni contravenţionale, din care: 620 2189 

 -  în domeniul relaţiilor de muncă 267 803 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 353 1386 

2.1 Nr.amenzi / valoare lei 57/400000 228/1511000 

 - -  în domeniul relaţiilor de muncă 31/263500 136/1085500 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 26/136500 92/425500 

2.2 Avertismente 563 1961 

 - -  în domeniul relaţiilor de muncă 236 667 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 327 1294 

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

19/231 57/465 

4 Număr accidente în muncă înregistrate, din care: 
1 9 

 -accidente mortale  0 1 

-accidente soldate cu incapacitate temporară de muncă (ITM)  1 8 

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 30.04.2012. 

46 

 
 

La data de 30.04.2012 numărul angajatorilor activi în judeţul Bihor este de 16.077, cu un număr 
de  156.273 salariaţi activi. 
Numărul contractelor individuale de muncă active la data de 30.04.2012 în judeţul Bihor este 
167.682 .  
 
În cursul lunii aprilie 2012 la I.T.M. Bihor  a fost înregistrată o notificare cu privire la intenţia de 
concediere colectivă în conformitate cu prevederile art.70 şi art.71¹ din Legea nr.53/2003 Codul 
Muncii. 
Notificarea cuprinde informaţii cu privire la intenţia de concediere colectivă  pe parcursul lunii 
aprilie 2012 a unui  număr estimativ de 46 salariaţi din cadrul unei societăţi comerciale care 
activează în industria petrolieră şi care deţine puncte de lucru şi în alte judeţe. 
 
 
 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 
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2. Campanii de verificare 

2.1. În cadrul Campaniei naţionale „O ZI PE SĂPTAMÂNĂ” în domeniul relaţiilor de muncă, în 
luna aprilie 2012 au fost controlaţi un număr de 80 angajatori. 
Au fost sancţionaţi un număr de 40 angajatori, fiind aplicate un număr de 53 sancţiuni 
contravenţionale,  valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 93.000 lei.  
Au fost identificaţi un număr de 7 angajatori care practicau munca fără forme legale de angajare, 
fiind depistate 20 persoane care lucrau fără forme legale de angajare. În acest sens au fost 
aplicate 7  amenzi în valoare totală de 90.000 lei.  
Număr deficienţe constatate: 232 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 perioada 11.04.2012-13.04.2012 s-a desfăşurat Campania control în domeniul fabricării 
produselor de brutărie şi a produselor făinoase. 
Pe linia relaţiilor de muncă, s-au constatat : 
-Număr de angajatori controlaţi : 7;  
-Număr angajatori care practicau munca fără forme legale / Număr persoane depistate care lucrau 
fără forme legale :0/0; 
-Număr de angajatori sancţionaţi / Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 2/2 sancţiuni 
contravenţionale, nefiind aplicate amenzi; 
-Număr deficienţe constatate: 10 dispunându-se tot atâtea măsuri pentru remedierea lor. 
Deficienţele constatate au fost: 
-neîntocmire acte modificare clauze existente; 
-neîntocmire corespunzătoare a foilor colective de prezenţă; 
-nerespectarea prevederilor cu privire la repausul săptămânal; 
-nerespectarea prevederilor cu privire la munca de noapte; 
-nerespectarea prevederilor legale cu privire la munca suplimentară; 
-nerespectarea prevederilor cu privire la munca în sărbătorile legale; 
-neîntocmire fişe post; 
-neîntocmire regulament intern; 
-netransmitere revisal; 
-neachitare drepturi salariale; 
-neplanificarea concediilor de odihnă; 
-nerespectarea prevederilor Legii nr.202/2002 şi ale O.G.96/2003. 
 

Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au constatat :   
-Număr de angajatori controlaţi : 8; 
-Număr de angajatori sancţionaţi / Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 8 / 17 sancţiuni 
contravenţionale constând în avertismente; 
-Număr deficienţe constatate: 17, dispunându-se tot atâtea măsuri de remediere a acestora. 
Deficienţele constatate au fost:  
-trusă sanitară incompletă; 
-tablou electric nesecurizat; 
-dispozitiv de protecţie nefixat; 
-fişele de instruire fără fişe de aptitudine ataşate; 
-pozare necorespunzătoare cabluri electrice; 
-nesemnalizare căi de acces; 
-lipsă determinări de noxe; 
-lucrătorul desemnat nu îndeplineşte cerinţele de pregătire în domeniul ssm. 
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2.3. În perioada 25.04.2012-26.04.2012  s-a desfăşurat Campanie control unităţi care au ca obiect 
de activitate Protecţie şi gardă şi Comerţ. 
 

Pe linia relaţiilor de muncă, s-au constatat : 
-Număr de angajatori controlaţi :19; 
-Număr de angajatori sancţionaţi / Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 9/11; 
-Număr angajatori care practicau munca fără forme legale / Număr persoane depistate care lucrau 
fără forme legale : 0/0; 
-Număr deficienţe constatate:  47 dispunându-se tot atâtea măsuri pentru remedierea lor. 
Deficienţele constatate au fost: 
-neîntocmire acte modificare clauze existente în contractul individual de muncă; 
-neîntocmire fişe post; 
-neîntocmire regulament intern; 
-netransmitere revisal; 
-neachitare drepturi salariale; 
-neplanificarea concediilor de odihnă. 
 

Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au constatat :   
-Număr de angajatori controlaţi : 17;   
-Număr de angajatori sancţionaţi / Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 17/ 32 constând în 
31 avertismente şi o amendă în valoarea totală de 4.000; 
-Număr deficienţe constatate: 32, dispunându-se tot atâtea măsuri de remediere a acestora. 
Deficienţele constatate se referă la:  
- instrucţiuni privind securitatea şi sănătatea în muncă care nu cuprind toată gama de riscuri; 
-depăşirea scadenţei termenului privind controlul medical periodic; 
-măsuri neadecvate privind lucrul în condiţii de izolare. 
 
3. Statistica registrelor de evidenţă a zilierilor 
 

Până la data de 30.04.2012 au fost eliberate urmare solicitărilor angajatorilor un număr de 329 
registre speciale de evidenţă a zilierilor. 
În luna aprilie 2012  la I.T.M. Bihor, un număr de 85 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. Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, în luna aprilie 2012, pentru neconformităţile constatate 
a fost sistată activitatea a 5 instalaţii de muncă (ex.: rezervor de la compresor, stivuitoare şi 
instalaţii de ridicat). 
 

     

INSPECTOR ŞEF 

ing. Nicolae Ciprian HODUŢ 
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