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Nr. 110028/11.03.2009
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 01.02.2009 – 28.02.2009: 

Nr.
crt. Informaţii de Interes Public conform L544/2001 februarie 

2009
Cumulat

01.01. – 28.02.2009
1 Număr unităţi controlate, din care : 468 961

- -  în domeniul relaţiilor de muncă 307 647
-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 161 314

2 Număr sancţiuni contravenţionale, din care: 158 308
-  în domeniul relaţiilor de muncă 126 241
-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 32 67

2.1 Nr.amenzi / valoare lei 73/255.800 134/457.600
- -  în domeniul relaţiilor de muncă 57/171.800    104/289.600

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 16/84.000      30/168.000
2.2 Avertismente 85 174

- -  în domeniul relaţiilor de muncă 69 137
-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 16 37

3 Nr. unităţi / Nr. persoane identificate cu cazuri de muncă fără 
forme legale de angajare 18/43 28/57

4 Număr accidente în muncă înregistrate, din care: 2 2
-accidente mortale 0 0
-accidente soldate cu incapacitate temporară de muncă (ITM) 2 2

5 Număr accidente în muncă cu urmări de invaliditate la încheierea 
ITM 0 0

6 Număr  contracte  individuale  de  muncă nou  înregistrate  la 
Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Bihor 3.886 7.342

7 Număr dispoziţii de desfacere a contractelor individuale de muncă 
înregistrate la Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Bihor 6.319 12.443

8 Număr  angajatori nou  înregistraţi  la  Inspectoratul  Teritorial  de 
Muncă al judeţului Bihor 161 358

9 Numărul  total  al  carnetelor  de  muncă  aflate  în  gestiunea 
Inspectoratului Teritorial de Muncă al judeţului Bihor / gestiunea 
angajatorilor care au obţinut aprobarea de păstrare şi completare 
a carnetelor de muncă la sediul firmei la data de 28.02.2009

76.924/31.654

10 Numărul  total  al  autorizaţiilor  de  muncă  aflate  în  gestiunea 
Inspectoratului  Teritorial  de Muncă al judeţului  Bihor la data de 
28.02.2009

55

11 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 
28.02.2009.
NOTĂ:  din cele 38 de societăţi, doar 35 societăţi comerciale mai  
au ca obiect principal de activitate plasarea forţei  de muncă în  
străinătate. Conform  adreselor  OFICIULUI  REGISTRULUI 
COMERŢULUI  DE  PE  LÂNGĂ  TRIBUNALUL  BIHOR 
nr.4961/22.03.2007,   respectiv  adresei  nr.35952/11.06.2008, 
două dintre cele 35 societăţi nu mai funcţionează.
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2. Diverse

2.1. Au fost înregistrate notificări care cuprind informaţii cu privire la intenţia de concediere 
colectivă aşa cum sunt prezentate în tabelul de mai jos:  

Nr. 
crt.

Perioada 
înregistrare 
intenţiei  de 
disponibilizare

Număr de notificări în conformitate cu 
prevederile art.70 şi art.71¹ din Legea 
nr.53/2003 înregistrate la I.T.M. Bihor

Perioada 
producerii 
efectelor 

Număr  estimativ 
de   de  salariaţi 
concediaţi

1. IANUARIE 
2009

24 FEBRUARIE–
MARTIE 2009

980

2. FEBRUARIE 
2009

9 APRILIE-IUNIE 
2009

1.195

TOTAL SALARIAŢI PROPUŞI PTR. DISPONIBILIZARE 2.175

2.2.  În  perioada  19.02.2009-24.02.2009 s-a  desfăşurat  Campania  naţională   privind 
identificarea  cazurilor  de  muncă  fără  forme legale  precum şi  verificarea  condiţiilor  de 
muncă şi a modului în care se respectă prevederile legale de securitate şi sănătate în 
muncă aplicabile pe perioada anotimpului rece, pentru lucrătorii angajaţi în cadrul unităţilor 
ce au ca obiect de activitate servicii de spălătorii auto.

Pe linia relaţiilor de muncă, se constată :
-Număr de angajatori controlaţi : 29 ;
-Număr sancţiuni contravenţionale aplicate:  17, valoarea totală a amenzilor fiind de 
14.000 lei;
-Număr deficienţe constatate: 116, dispunându-se tot atâtea măsuri pentru remedierea lor.
Deficienţele constatate au fost:
-  primirea la muncă fără a încheia anterior  începerii  activităţii  contracte individuale de 
muncă;
- neîntocmirea foilor colective de prezenţă;
- nerespectarea prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal;
- nerespectarea prevederilor legale cu privire la munca suplimentară;
- neacordarea concediului de odihnă;
- neîntocmirea actelor  de modificare a clauzelor contractelor individual de muncă;
- netransmitere REVISAL.

Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă:  
 -Număr de angajatori controlaţi : 29;  
 -Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 11, valoare totală a amenzilor fiind de 36.000 
lei;
 -Număr deficienţe constatate: 62.
S-a sistat activitatea la 2 angajatori.
Deficienţele constatate au fost: 
- lipsă buletin verificare priză de împământare;
- lipsă spaţiu refacerea capacităţii de muncă a lucrătorilor pe timp friguros.

INSPECTOR ŞEF
ing. Liviu LUPEA
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