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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 01.04.2009 – 30.04.2009: 

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

2009
Cumulat

01.01. – 30.04.2009
1 Număr unităţi controlate, din care : 426 1.848

- -  în domeniul relaţiilor de muncă 310 1.270
-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 116 578

2 Număr sancţiuni contravenţionale, din care: 172 649
-  în domeniul relaţiilor de muncă 140 525
-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 32 124

2.1 Nr.amenzi / valoare lei 58/295.100 265/1.030.200
- -  în domeniul relaţiilor de muncă 51/260.600    216/771.700

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă   7/34.500      49/258.500
2.2 Avertismente 114 384

- -  în domeniul relaţiilor de muncă 89 309
-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 25 75

3 Nr. unităţi / Nr. persoane identificate cu cazuri de muncă fără 
forme legale de angajare 20/124 69/243

4 Număr accidente în muncă înregistrate, din care: 5 14
-accidente mortale 0 1
-accidente soldate cu incapacitate temporară de muncă (ITM) 5 13

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 4.373 16.348

7 Număr dispoziţii de desfacere a contractelor individuale de muncă 
înregistrate la Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Bihor 5.892 25.209

8 Număr  angajatori nou  înregistraţi  la  Inspectoratul  Teritorial  de 
Muncă al judeţului Bihor 150 681

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 30.04.2009

68.165/37.276

10 Numărul  total  al  autorizaţiilor  de  muncă  aflate  în  gestiunea 
Inspectoratului  Teritorial  de Muncă al judeţului  Bihor la data de 
30.04.2009

58

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 
30.04.2009.
NOTĂ:  din cele 39 de societăţi, doar 36 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 36 societăţi nu mai funcţionează.

39
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2. CAMPANII CONTROL

2.1.  În  perioada  06.04.2009-09.04.2009 s-a  desfăşurat  Campania  naţională  privind 
verificarea respectării  prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă 
şi relaţiile de muncă în domeniul construcţiilor.

Pe linia relaţiilor de muncă :
-Număr de angajatori controlaţi :20 ;
-Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 7 din care 5 amenzi în valoare totală de 
13.500 lei;
-Număr deficienţe constatate: 52 dispunându-se tot atâtea măsuri pentru remedierea lor.

Deficienţele constatate au fost:

-primirea la muncă a  persoanelor fără încheierea contractelor individuale de muncă;
-neîncheierea actelor de modificare a salariilor, respectiv funcţiei;
-netrasmitere REVISAL;
-neplanificare concedii de odihnă;
-neîntocmire regulament intern;
-nerespectarea prevederilor art.40 din Contractul Colectiv de Muncă unic la nivel naţional;
-nerespectarea art.53 din Legea nr.53/2003-Codul Muncii.

Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă:  
 -Număr de angajatori controlaţi : 20;  
 -Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 14, constând în 13 avertismente şi o amendă 
în valoare de  4.000lei;
 -Număr deficienţe constatate: 46.

Deficienţele constatate au fost: 

-marcarea şi semnalizarea necorespunzătoare a golurilor tehnologice;
-neefectuarea cursului de perfecţionare în domeniu de către persoana desemnată;
-tematici de instruire neadecvate riscurilor.

3. DIVERSE

3.1. În data de 28.04.2009 a avut loc  Simpozionul cu tema „Sănătate şi viaţă în muncă: 
un drept  uman fundamental”,  în  cadrul  Zilei  mondiale  a  securităţii  şi  sănătăţii  în 
muncă - 28 aprilie.

În cadrul evenimentului au fost abordate următoarele teme :
-evoluţia statistică a accidentelor de muncă în perioada  2001-2008;
-riscuri de accident în transportul rutier de marfă şi persoane;
-problema evaluării riscurilor de accidentare la i.m.m.-uri;
-supravegherea pieţei echipamentelor de muncă şi de protecţie individuală.

Din  partea  angajatorilor  au  participat  un  număr  de  circa  90  reprezentanţi,  lucrători 
desemnaţi cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
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3.2.  Răspuns  la  invitaţia  făcută  de  preşedintele  INSPECŢIEI  MUNCII  UNGARIA  la 
deschiderea oficială a noului sediu regional din DEBRECEN.

Evenimentul  privind inaugurarea noului  sediu al  Inspectoratului  Regional  de Muncă din 
Regiunea Észak-Alföld din UNGARIA a avut loc în data de 13 mai 2009, în DEBRECEN.
La  inaugurare  au  participat  Inspectorii  Şefi  ai  Inspectoratelor  Regionale  din  Ungaria, 
conducătorii altor instituţii regionale, conducători ai organismelor partenere, reprezentanţi ai 
presei.

Din partea instituţiilor  române omoloage au participat  Liviu  LUPEA-Inspector  Şef  I.T.M. 
Bihor şi Cristian SASU-Inspector Şef I.T.M. SATU-MARE.

Reprezentantului I.T.M. Satu Mare i-a fost înaintat pentru semnare Protocolul InterRegional 
întocmit  de  partenerii  maghiari  între  I.T.M.  Satu  Mare  şi  omologii  acestei  instituţii  din 
Debrecen, urmând ca acelaşi protocol să fie transmis în următoarele zile şi I.T.M. Bihor.

INSPECTOR ŞEF
ing. Liviu LUPEA
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