
        
   

Nr. 21093/13.01.2014

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 01.12.2013 –31.12.2013: 

Nr.
crt.

Informaţii de Interes Public conform L544/2001 decembrie 2013 Cumulat
01.01. – 31.12.2013

1 Număr unităţi controlate, din care : 352 4.608

-  în domeniul relaţiilor de muncă 198 2.629
-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 154 1.979

2 Număr sancţiuni contravenţionale, din care: 298 6.889
-  în domeniul relaţiilor de muncă 131 2.920
-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 167 3.969

2.1 Nr.amenzi / valoare lei                                          61/447.000 845/5.949.100

- -  în domeniul relaţiilor de muncă                             42/346.500 545/4.413.100
-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 19/100.500 300 /1.536.000

2.2 Avertismente 237 6.044

-  în domeniul relaţiilor de muncă 89 2.375
-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 148 3.669

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

16/26 198/801

4 Număr accidente în muncă înregistrate, din care: 5 61

-accidente mortale 1 3
-accidente soldate cu incapacitate temporară de muncă (ITM) 3 48
Număr  accidente  în  muncă  cu  urmări  de  invaliditate  la
încheierea incapacităţii temporare de muncă

1 10

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 30.12.2013.

57

La data de 31.12.2013 numărul angajatorilor activi în judeţul Bihor este de 17.599 cu un număr
de 157.705 salariaţi activi.
Numărul  contractelor individuale de muncă active la data de 31.12.2013 în judeţul Bihor este
173.392. 

În cursul lunii decembrie 2013 la I.T.M. Bihor  s-a depus spre înregistrare 1 notificare 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 lunii  ianuarie 2014 a unui
număr estimativ de  22  salariaţi din cadrul unor societăţi comerciale care activează în domeniul
transportului.
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2. Campanii de control

2.1. În  decembrie 2013 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  decembrie 2013, pe linia relaţiilor de muncă  au fost controlaţi un număr  6 de
angajatori. Pentru deficienţele constatate au fost aplicate 3 sancţiuni contravenţionale, din care
două avertismente şi 1 amendă în  valoarea totală amenzi fiind de 1.500 lei.
Deficienţele constatate, fiind dispuse un număr de  10  măsuri pentru remedierea acestora, au
fost:
-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 sancţionaţi 3 angajatori fiind aplicate 6 avertismente, dispunându-se
măsuri de remediere a acestora.
Deficienţele constatate (au fost constatate 6 deficienţe),  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;
-evaluările de risc în activitate nu cuprindeau şi factorii de risc psihosociali.

2.2. Acţiune de control a angajatorilor care desfăşoară activitate în domeniul depozitării  şi
comercializării produselor cerealiere şi a produselor de panificaţie  în perioada 02.12.2013-
31.12.2013.

Pe linia relaţiilor  de muncă  au fost  controlaţi  un număr  9  de angajatori.  Pentru  deficienţele
constatate au fost aplicate 13 sancţiuni contravenţionale, din care 6 amenzi în valoare totală de
39.500 lei şi 7 avertismente. 
Au fost depistate trei persoane fizice care lucrau fără forme legale de angajare în cadrul a două
unităţi, aplicându-se două amenzi în valoare totală de 30.000 lei.

Deficienţele constatate, fiind aplicate 33 de măsuri pentru remedierea acestora, 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.

2.3. Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă s-a desfăşurat “Acţiunea de conştientizare privind
un  mediu  de  muncă  sigur  în  activitatea  de  asistenţă  medicală”  în  perioada  20.11.2013-
30.12.2013.

Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă au fost controlaţi un număr  15 de angajatori. Pentru
deficienţele constatate au fost sancţionaţi 9 angajatori fiind aplicate 11 avertismente.

Cele 11 deficienţe constatate se refereau la: 
- evaluarea riscului profesional cauzat de expunerea la agenţi biologic s-a efectuat fără a se ţine
seama de clasificarea acestora pe grupe de risc;
-necomunicarea la I.T.M. a listei cu substanţe chimice periculoase utilizate;
-semnalizarea incompletă a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
-inexistenţa la contractele de prestări servicii încheiate cu terţe persoane a clauzelor referitoare la
modul de cercetare-înregistrare a unor eventuale evenimente.
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2.4. În perioada 09.12.2013-06.01.2014 s-a desfăşurat  Campania control privind respectarea
prescriţiilor de securitate şi sănătate în muncă pentru activitatea de producere, deţinere şi
comercializare materiale  pirotehnice.
Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă au fost controlaţi un număr  82  de angajatori. Pentru
deficienţele constatate referitoare la depozitarea necorespunzătoare a materialelor pirotehnice  2
au angajatori fost sancţionaţi fiind aplicate 2 avertismente, dispunându-se măsuri de remediere a
acestora.
Pentru  4  angajatori  controlaţi  s-a  propus  începerea  urmăririi  penale,  ca  urmare  a  încălcării
prevederilor Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explosive, republicată, în ceea ce priveşte
deţinerea şi punerea spre comercializare, fără drept (autorizare), a materialelor pirotehnice.

3. Statistica registrelor de evidenţă a zilierilor
Până la data de  30.12.2013 au fost eliberate urmare solicitărilor angajatorilor un număr de  628
registre speciale de evidenţă a zilierilor.
În  luna  decembrie  2013, la  I.T.M.  Bihor,  un  număr  de  54 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. R.M.                                                 INSPECTOR ŞEF ADJ. S.S.M.
              Nadia RACZ                                                                     Nicolae Ciprian HODUŢ
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