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Nr. 21758/09.03.2011 
 
 
 
 

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 01.02.2011 – 28.02.2011:  

 
Nr. 
crt. 

Informaţii de Interes Public conform L544/2001 februarie 2011 Cumulat 
01.01. – 28.02.2011 

1 Număr unităţi controlate, din care : 519 1.150 

 - -  în domeniul relaţiilor de muncă 406 894 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 113 256 

2 Număr sancţiuni contravenţionale, din care: 497 1.005 

 -  în domeniul relaţiilor de muncă 345 701 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 152 304 

2.1 Nr.amenzi / valoare lei 172/1.057.000 335/1.966.000 

 - -  în domeniul relaţiilor de muncă 133/866.000 257/1.575.000 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 39/191.000 78/391.000 

2.2 Avertismente 325 670 

 - -  în domeniul relaţiilor de muncă 212 444 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 113 226 

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

73/220 134/382 

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

 -accidente mortale  0 0 

-accidente soldate cu incapacitate temporară de muncă (ITM)  4 5 

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 28.02.2011. 

40 

 

În cursul lunii februarie 2011 la I.T.M. Bihor  au fost înregistrate 2 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 2011- aprilie 2011 a unui  număr estimativ de 42 salariaţi care 
activează în diferite domenii de activitate (comerţ, administraţie locală), din care 11 
salariaţi aparţin unei societăţi comerciale care deţine puncte de lucru şi în alte judeţe. 
 
 
 
 
 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 
INSPECŢIA MUNCII  

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BIHOR 
Str. Armatei Române nr. 1B, cod poştal 410087, Oradea, jud. Bihor 
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2. CAMPANII CONTROL 
 
2.1. În cadrul Campaniei naţionale „O ZI PE SĂPTAMÂNĂ” în domeniul relaţiilor de 
muncă, în luna  februarie 2011, au fost controlaţi un număr de 215 angajatori. 
Au fost sancţionaţi un număr de 130 angajatori, fiind aplicate un număr de 213 sancţiuni 
contravenţionale,  valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 511.000 lei.  
Au fost identificaţi un număr de 46 angajatori care practicau munca fără forme legale de 
angajare, fiind depistate 141 persoane care lucrează fără forme legale de angajare. În 
acest sens au fost aplicate 45 amenzi în valoare totală de  430.000 lei.  
Număr deficienţe constatate: 940 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 ; 
- 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 Legii202/2002; 
- nerespectarea prevederilor O.G.96/2003; 
- neachitarea drepturi salariale; 
- nerespectarea prevederilor cu privire la munca prestată în zilele de sărbătoare legală; 
- nerespectarea prevederilor cu privire la munca de noapte. 
 
2.2. Potrivit deciziei inspectorului general de stat înregistrată sub nr.344/10.02.2011 în 
data de 11.02.2011 s-a desfăşurat Acţiunea de control privind identificarea cazurilor de 
muncă nedeclarată, în următoarele domenii de activitate: fabricarea îmbrăcămintei, comerţ 
cu amănuntul, activităţi de întreţinere, spălătorii auto, etc.. 
 

Controalele s-au desfăşurat prin delegarea inspectorilor de muncă pe raza altor judeţe 
potrivit prevederilor art.21 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1377-2009 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Astfel, în intervalul orar 09.30-15.30, constituiţi în echipe mixte relaţii de muncă-securitate 
şi sănătate în muncă,  inspectorii de muncă din cadrul INSPECTORATULUI TERITORIAL 
DE MUNCĂ BIHOR au desfăşurat controale comune  cu inspectorii de muncă din cadrul  
INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ SATU-MARE pe raza judeţului Satu Mare. 
Pe raza judeţului Bihor, inspectorii de muncă autohtoni au acţionat în echipe comune cu 
inspectorii de muncă din cadrul INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ SĂLAJ. 
 

Pe linia relaţiilor de muncă, se constată : 
-Număr controale efectuate/număr controale pentru munca fără forme legale:22/20; 
-Număr angajatori sancţionaţi/ Număr angajatori sancţionaţi pentru munca fără forme 
legale :12/5; 
-Număr angajatori care practica munca fără forme legale/ Număr persoane depistate care 
lucrează fără forme legale :5/8 ; 
-Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 19 în valoare totală de 28.500 lei; 
-Număr amenzi aplicate pentru munca fără forme legale/ Valoare totală amenzi aplicate 
pentru munca fără forme legale: 5/24.000 lei; 
-Număr măsuri dispuse pentru remedierea deficienţelor:60. 
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Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă:   
 -Număr de angajatori controlaţi/ Număr angajatori sancţionaţi: 7/4;   
 -Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 6, constând în 3 , avertismente şi 3 amenzi în 
valoare totală de 19.000 lei; 
 -Număr deficienţe constatate: 10, dispunându-se tot atâtea măsuri de remediere a 
acestora. 
 
2.3. În cadrul Campaniei de verificare a respectării legislaţiei cu privire la persoanele 
care operează şi exploatează jocurile de noroc, în perioada 22.02.2011-24.02.2011, au 
fost controlaţi un număr de 53 angajatori. 
Au fost sancţionaţi un număr de 36 angajatori, fiind aplicate un număr de 54 sancţiuni 
contravenţionale,  valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 345.500 lei.  
Au fost identificaţi un număr de 18 angajatori care practicau munca fără forme legale de 
angajare, fiind depistate 100 persoane care lucrau fără forme legale de angajare. În acest 
sens au fost aplicate 18 amenzi în valoare totală de 314.500 lei.  
Număr deficienţe constatate: 258 fiind dispuse măsuri pentru remedierea acestora. 
 

Deficienţele constatate se referă la : 
- neîncheierea contractelor individuale de muncă; 
- netransmiterea  REVISAL;  
- 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 regulamentului intern; 
- neplanificarea concediilor de odihnă; 
- nerespectarea prevederilor Legii202/2002; 
- nerespectarea prevederilor O.G.96/2003; 
- neachitarea drepturi salariale; 
- nerespectarea prevederilor cu privire la munca prestată în zilele de sărbătoare legală; 
- nerespectarea prevederilor cu privire la munca de noapte. 
 
3. Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, în luna februarie  2011, pentru neconformităţile 
constatate a fost sistată activitatea unui număr de 2 instalaţii de muncă. 
 

 
      INSPECTOR ŞEF                                                             INSPECTOR ŞEF ADJ. S.S.M. 
    ing. Nicolae Ciprian HODUŢ                                                     ing. Eugen CÎRMACIU 
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