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COMUNICAT

DE PRESĂ

1. INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC furnizate conform art. 5 din Legea nr. 544/
2001 pentru perioada 01.07.2008 – 31.07.2008:
Nr.
crt.
1

2
2.1

2.2
3
4

5
6
7
8
9

10
11

Informaţii de Interes Public conform L544/2001
Număr unităţi controlate, din care :
- în domeniul relaţiilor de muncă
- în domeniul securitate şi sănătate în muncă
Număr sancţiuni contravenţionale, din care:
- în domeniul relaţiilor de muncă
- în domeniul securitate şi sănătate în muncă
Nr.amenzi / valoare lei
- în domeniul relaţiilor de muncă
- în domeniul securitate şi sănătate în muncă
Avertismente
- în domeniul relaţiilor de muncă
- în domeniul securitate şi sănătate în muncă
Nr. unităţi / Nr. persoane identificate cu cazuri de muncă fără
forme legale de angajare
Număr accidente în muncă înregistrate, din care:
-accidente mortale
-accidente soldate cu incapacitate temporară de muncă (ITM)
Număr accidente în muncă cu urmări de invaliditate la încheierea
ITM
Număr contracte individuale de muncă înregistrate la
Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Bihor
Număr dispoziţii de desfacere a contractelor individuale de muncă
înregistrate la Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Bihor
Număr angajatori nou înregistraţi la Inspectoratul Teritorial de
Muncă al judeţului Bihor
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 31.07.2008
Numărul total al autorizaţiilor de muncă aflate în gestiunea
Inspectoratului Teritorial de Muncă al judeţului Bihor la data de
31.07.2008
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
31.07.2008.
NOTĂ: din cele 35 de societăţi, doar 32 societăţi comerciale mai
au ca obiect principal de activitate plasarea forţei de muncă în
străinătate. Conform comunicării OFICIULUI REGISTRULUI
COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR, trei dintre
cele 35 societăţi nu mai funcţionează la data de 22.03.2007 .

Iulie 2008
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01.01. – 31.07.2008
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44.089

6.670

45.245

242

1.677
78.981/46.265

40

35

Pagina : 1 / 2

2.DIVERSE
2.1. În perioada 30.07.2008 – 31.07.2008 s-a desfăşurat Campania în domeniul
construcţiilor, aceasta fiind a patra campanie în acest domeniu desfăşurată în anul
2008.
Pe linia relaţii de muncă
Număr de angajatori controlaţi : 23;
Număr societăţi / număr persoane care desfăşurau muncă fără forme legale de angajare :6/9;
Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 6 constând în amenzi pentru munca fără forme
legale în cuantum 13.500 de lei;
Număr deficienţe constatate:41.
Deficienţele constatate au fost:
- primirea la muncă fără încheierea contractelor individuale de muncă;
- neîntocmirea foilor colective de prezenţă;
- nerespectarea prevederilor Contractului colectiv de muncă;
- neîntocmirea programării concediilor de odihnă pe anul 2008;
- neîntocmirea regulamentului intern;
- încălcarea prevederilor legale referitoare la regimul de muncă al minorilor.
Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă
- Număr de angajatori controlaţi : 23 ;
- Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 11, constând în 9 avertismente şi 2 amenzi,
în valoare de 8.000 lei;
- Număr deficienţe constatate: 32 .
Deficienţele constatate au fost:
- neefectuarea/nefinalizarea evaluării riscurilor;
- coordonator securitate şi sănătate în muncă fără curs de perfecţionare;
- neacordare de materiale igienico sanitare.
2.2. Depistarea muncii la negru
În data de 22 iulie 2008, în urma controlului efectuat urmare sesizării la hala de producţie feţe
încălţăminte din localitatea Brusturi (punct de lucru nedeclarat) al S.C. CRISFELIA S.R.L. cu
sediul în localitatea Sântandrei s-au depistat 57 persoane care desfăşurau activitate neavând
încheiate contracte individuale de muncă.
S-a aplicat o amendă de 100.000 RON şi s-au dispus măsuri de încheiere şi înregistrare a
contractelor individuale de muncă şi dovada achitării drepturilor salariale.
Au fost găsiţi 5 tineri cu vârste sub 18 ani care au declarat că lucrau 8 ore pe zi, dispunânduse măsuri privind respectarea prevederilor legale privind regimul de muncă al minorilor.

INSPECTOR ŞEF
ing. Liviu LUPEA
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