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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 01.01.2010 – 31.01.2010: 

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

2010
Cumulat

01.01. – 31.01.2010
1 Număr unităţi controlate, din care : 531 531

-  în domeniul relaţiilor de muncă 380 380
-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 151 151

2 Număr sancţiuni contravenţionale, din care: 654 654
-  în domeniul relaţiilor de muncă 541 541
-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 113 113

2.1 Nr.amenzi / valoare lei 173/694.600 173/694.600
-  în domeniul relaţiilor de muncă 147/587.600 147/587.600
-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 26/107.000 26/107.000

2.2 Avertismente 481 481

-  în domeniul relaţiilor de muncă 394 394
-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 87 87

3 Nr. unităţi / Nr. persoane identificate cu cazuri de muncă fără 
forme legale de angajare 49/119 49/119

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 3.809 3.809

7 Număr dispoziţii de desfacere a contractelor individuale de muncă 
înregistrate la Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Bihor 5.903 5.903

8 Număr  angajatori nou  înregistraţi  la  Inspectoratul  Teritorial  de 
Muncă al judeţului Bihor 135 135

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 31.01.2010

78.954/39.610

10 Numărul  total  al  autorizaţiilor  de  muncă  aflate  în  gestiunea 
Inspectoratului  Teritorial  de Muncă al judeţului  Bihor la data de 
31.01.2010

92

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 
31.01.2010.
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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Din analiza indicatorilor înscrişi în  tabelul precedent se observă diferenţa negativă dintre 
numărul contractelor individuale de muncă nou înregistrate (3.809) şi numărul dispoziţiilor 
de desfacere a contractelor individuale de muncă înregistrate la Inspectoratul Teritorial de 
Muncă al judeţului Bihor (5.903). 

Comparativ  cu  luna  decembrie  2009,  pe  parcursul  lunii  ianuarie  2010 se  constată 
următoarele:
- creşterea numărului contractelor individuale de muncă nou înregistrate  la Inspectoratul 
Teritorial de Muncă Bihor cu un  procent de 48% ;
-creşterea  numărului  dispoziţiilor  de  desfacere  a  contractelor  individuale  de  muncă 
înregistrate la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor  cu un  procent de  12,6%;
- creşterea numărului de angajatori nou înregistraţi la Inspectoratul Teritorial de Muncă cu 
un procent  de 63%.

În ianuarie 2010 la I.T.M. Bihor au fost înregistrate un număr de 5 notificări în conformitate 
cu prevederile art.70 şi art.71¹ din Legea nr.53/2003 Codul Muncii.
Notificările cuprind informaţii  cu privire la intenţia de concediere colectivă  pe parcursul 
perioadei  februarie-martie  2010 a unui   număr estimativ  de  350  salariaţi  din  diferite 
sectoare de activitate (turism, construcţii, rafinării, instituţii publice).

2. CAMPANII CONTROL

2.1. În cadrul  Campaniei naţionale „O ZI PE SĂPTAMÂNĂ” în  domeniul relaţiilor de 
muncă au fost controlaţi un număr de 213 angajatori.
Au fost sancţionaţi un număr de 166 angajatori, fiind aplicate un număr de 374 sancţiuni 
contravenţionale,  valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 271.900 lei. 
Au fost identificaţi un număr de 36 angajatori care practicau munca fără forme legale de 
angajare, fiind depistate  48 persoane care lucrează fără forme legale de angajare.  În 
acest sens au fost aplicate  35 amenzi în valoare totală de 117.000 lei. 
Număr deficienţe constatate: 2755, 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;
- 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 regulamentui intern;
- neplanificarea concediilor de odihnă;
- netrasmiterea  REVISAL;
- neacordarea îndemnizaţiei  de minim 75% din salariul  de bază,  în  cazul  întreruperii 

temporare a activităţii angajatorului din motive economice, aşa cum este prevăzut la 
art. 53 din Legea 53-Codul Muncii;

- neachitarea drepturi salariale;
- neacordarea sporului pentru munca prestată în zilele de sărbători legale;
- nerespectarea prevederilor cu privire la munca de noapte.

2.2. Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă în cadrul Campaniei naţionale de verificare 
a 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  din 
spălătoriile auto, în cursul lunii ianuarie 2010 s-au verificat 58 angajatori, din care au fost 
sancţionaţi un număr de 42 angajatori .
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Pentru cele  119  deficienţe constatate au fost dispuse tot atâtea măsuri de remediere a 
acestora. Au fost aplicate 55 sancţiuni contravenţionale, constând în 43 avertismente şi 12 
amenzi în valoare totală de 45.000 lei.
Deficienţele constatate se referă la :
-lipsa echipament de protecţie lucrători;
-probleme la instalaţiile electrice;
-planul de prevenire şi protecţie neactualizat;
-fişa postului fără atribuţiile şi răspunderile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Pentru  neconformităţile  constatate  a  fost  sistată  activitatea  unui  număr de  2 societăţi 
comerciale şi a unei instalaţii de muncă. 

3. DIVERSE

3.1. I.T.M. BIHOR invită angajatorii în data de  17.02.2010 orele  10 în incinta situată  la 
mansarda instituţiei,  SALA A,  la o întîlnire informală având ca obiect modalitatea de 
punere în aplicare a dispoziţiilor H.G. 37/2010 pentru modificarea şi completarea H.G. 
161/2006 privind  întocmirea  şi  completarea  registrului  general  de  evidenţă  a 
salariaţilor.

3.2. INSPECŢIA SOCIALĂ JUDEŢEANĂ BIHOR a fost  înfiinţată în anul 2008, în baza 
prevederilor art. 29 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, 
aceasta  având  ca  scop  inspectarea  activităţilor  din  domeniul  asistenţei  sociale  şi  al 
incluziunii  sociale,  realizate  de  autorităţile  administraţiei  publice  locale  şi  persoanele 
fizice/juridice  publice  şi  private,  privind  prevenirea,  limitarea  sau  înlăturarea  efectelor 
temporare ori permanente ale unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluziunea 
socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor.

La  data  de  25  noiembrie  2009,  conform H.G.  nr.1377  din  18  noiembrie  2009  privind 
aprobarea Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  a  Inspecţiei  Muncii,  precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric, Inspecţia Socială Judeţeană Bihor 
s-a reorganizat în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Bihor, având denumirea de 
Compartiment Îndrumare şi Control, Asistenţă şi Incluziune Socială. 

Principalele atribuţii ale acestui compartiment constă în controlul respectării  legislaţiei 
privind:
-  asigurarea  accesului  persoanei  cu  handicap  la  mediul  fizic  (existenţa  rampelor,  a 
toaletelor adaptate, a lifturilor etc.), respectiv la mediul informaţional şi comunicaţional; 
 -acordarea  unor  prestaţii  sociale  precum:  venitul  minim  garantat,  alocaţiile 
complementare;
-implementarea standardelor de calitate de către serviciile sociale publice şi private, cum 
ar  fi:  centrele  rezidenţiale  pentru  copii,  pentru  persoane cu handicap,  pentru  vârstnici, 
centre de adăpost pentru victimele violenţei în familie;
-acordarea serviciilor de prevenire a abandonului copilului aflat în dificultate.

DIRECTOR COORDONATOR                         DIRECTOR COORDONATOR ADJUNCT R.M.
        ing. Mircea MATEI            ec. ing. Simona IANCU

             DIRECTOR COORDONATOR ADJUNCT S.S.M.
                      ing. Eugen CÎRMACIU

COMP. LEGISLAŢIE CONTENCIOS
         cons. jr.   Loredana ŞUTA
                                                             COMP. INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL

        ec. ing. Bianca Maria CURTA
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