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Nr.   60266/14.08.2012 
 
 

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 01.07.2012 –31.07.2012:  

 
Nr. 
crt. 

Informaţii de Interes Public conform L544/2001 iulie 2012 Cumulat 
01.01. – 31.07.2012 

1 Număr unităţi controlate, din care : 575 2.910 

 - -  în domeniul relaţiilor de muncă 346 1.646 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 229 1.264 

2 Număr sancţiuni contravenţionale, din care: 659 4.036 

 -  în domeniul relaţiilor de muncă 227 1.405 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 432 2.631 

2.1 Nr.amenzi / valoare lei 60/478.600 424/3.118.300 

 - -  în domeniul relaţiilor de muncă 41/390.600 244/2.216.800 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 19/88.000 180/901.500 

2.2 Avertismente 599 3.612 

 - -  în domeniul relaţiilor de muncă 186 1.161 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 413 2.451 

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

15/37 107/618 

4 Număr accidente în muncă înregistrate, din care: 
4 19 

 -accidente mortale  0 1 

-accidente soldate cu incapacitate temporară de muncă (ITM)  4 18 

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 31.07.2012. 

49 

 
 

La data de 31.07.2012 numărul angajatorilor activi în judeţul Bihor este de 16.410, cu un număr 
de  158.885 salariaţi activi. 
Numărul contractelor individuale de muncă active la data de 31.07.2012 în judeţul Bihor este 
170.654.  
 
În cursul lunii iulie 2012 la I.T.M. Bihor  au fost înregistrate trei 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 lunilor august-octombrie 
2012 a unui  număr estimativ de 196 salariaţi din cadrul unor societăţi comerciale care activează în 
industria petrolieră şi a prestărilor de servicii.  
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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 iulie 2012 au fost controlaţi un număr de 54 angajatori. 
Au fost sancţionaţi un număr de 30 angajatori, fiind aplicate un număr de 47 sancţiuni 
contravenţionale,  valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 163.100 lei.  
Au fost identificaţi un număr de 6 angajatori care practicau munca fără forme legale de angajare, 
fiind depistate 17 persoane care lucrau fără forme legale de angajare, dintre care şi un minor cu 
vârstă sub 15 ani, motiv pentru care au fost făcute demersuri la organele de cercetare penală. În 
acest sens au fost aplicate 6 amenzi în valoare totală de 160.000 lei.  
Număr deficienţe constatate: 89 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, nerespectarea prevederilor H.G. nr. 500/2011 ; 
- 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 12.07.2012-14.07.2012 s-a desfăşurat Campania de control în domeniul 
alimentaţie publice. 
 
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 : 0/0; 
-Număr de angajatori sancţionaţi / Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 9/20 sancţiuni 
contravenţionale, valoarea totală a amenzilor fiind 27.000 lei; 
-Număr deficienţe constatate: 27, dispunându-se tot atâtea măsuri pentru remedierea lor. 
Deficienţele constatate au fost: 
-neîntocmire acte modificare clauze existente în contractele individuale de muncă; 
-neîntocmire corespunzătoare a foilor colective de prezenţă; 
-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; 
-nerespectarea prevederilor H.G. 500/2011. 
 
Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au constatat :   
-Număr de angajatori controlaţi : 18; 
-Număr de angajatori sancţionaţi / Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 18/36 sancţiuni 
contravenţionale , constând în 35 avertismente şi 1 amendă în valoare totală de 10.000 lei; 
-Număr deficienţe constatate: 36, dispunându-se tot atâtea măsuri de remediere a acestora. 
S-au constatat deficienţe în ceea ce priveşte:  
- asigurarea, marcarea şi întreţinerea căilor de acces şi de circulaţie, care să permită evacuarea în 
caz de pericol iminent; 
- asigurarea mentenaţei echipamentelor de muncă; 
- semnalizarea şi îngrădirea instalaţiilor electrice existente.Verificarea legăturii la instalaţia de 
punere la pământ pentru echipamentele de muncă electrice folosite pentru executarea diferitelor 
operaţii - existenţa buletinelor de măsurători; 
- utilizarea echipamentelor de muncă corespunzătoare prevăzute cu sisteme de protecţie colectivă, 
la încărcarea şi descărcarea mărfurilor. 
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2.3. În perioada 02.07.2012-31.07.2012 s-a desfăşurat Campania de verificare a respectării  
prevederilor O.U.99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme 
pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă. 
 

Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au constatat :   
-Număr controale efectuate: 84;   
-Număr de angajatori sancţionaţi / Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 77/94 constând în 91 
avertismente şi trei amenzi în valoarea totală de 16.500; 
-Număr deficienţe constatate:94, dispunându-se tot atâtea măsuri de remediere a acestora. 
Deficienţele constatate sunt:  
-neelaborarea de către Comitetul de Securitate şi Sănătate în muncă a documentaţiei  privind 
măsurile ce se impun cu ocazia temperaturilor extreme; 
-nesolicitare raport de la medicul de medicina muncii privind eventualele contraindicaţii pentru 
lucrătorii care desfăşoară activitate în condiţii de temperaturi extreme; 
-neutilizarea de către salariaţi a echipamentelor individuale de protecţie aflate în dotare; 
-lipsă duşuri,ventilaţie; 
-neasigurarea unei încăperi cu climatizare adecvată pentru acordarea primului ajutor. 
 
3. Statistica registrelor de evidenţă a zilierilor 
 

Până la data de 31.07.2012 au fost eliberate urmare solicitărilor angajatorilor un număr de 384 
registre speciale de evidenţă a zilierilor. 
În luna iulie 2012  la I.T.M. Bihor, un număr de 81 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. 
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