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Nr. 99751/08.10.2008
COMUNICAT

DE PRESĂ

1. INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC furnizate conform art. 5 din Legea nr. 544/
2001 pentru perioada 01.09.2008 – 30.09.2008:
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 30.09.2008
Numărul total al autorizaţiilor de muncă aflate în gestiunea
Inspectoratului Teritorial de Muncă al judeţului Bihor la data de
30.09.2008
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
30.09.2008.
NOTĂ: din cele 37 de societăţi, doar 34 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 34 societăţi nu mai funcţionează.

septembrie
2008
477
332
145
205
161
44
86/267.500
66/174.500
20/93.000
119
95
24

Cumulat
01.01. – 30.09.2008

4.169
2.772
1.397
2.023
1497
526
775/2.547.100
622/1.770.100
153/777.000
1.248
875
373

32/56

226/511

6

40

0
6

8
32

0

1

6.315

55.703

7.422

58.725

229

2.091
79.338/47.068

49

37
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2. Stadiul edificării noului sediu al INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ BIHOR
- imobilul cu nr. Cadastral 9451 (corpul D), locaţia Oradea, str. Armatei Române nr.1/A a fost
donat către Inspectoratul Teritorial De Muncă Bihor de către Consiliul Judeţean Bihor în baza
Hotărârii C.J. nr.81/30.08.2005 ;
- acesta a fost înscris în cartea funciară nr.7829 în data de 09.09.2005, cu statut de proprietate
privată;
- pentru atribuirea contractului de execuţie lucrări în data de 13.08.2007 a fost organizată licitaţie
deschisă ;
- conform prevederilor O.U.34/2006 modificată, în data de 08.11.2007 a fost semnat cu S.C. CIAC
S.A. contractul de execuţie lucrări nr.81383 ‘’Noul sediu al ITM Bihor reparaţie capitală clădire ‘’;
- valoarea contractului de execuţie lucrări este de 2.927.873,06 lei, la care pentru lucrări
suplimentare prin acte adiţionale s-a adăugat suma de 188.193,91 lei;
- termenul iniţial de finalizare a lucrării angajate de executant a fost 08.06.2008.
Pentru lucrările suplimentare s-a prelungit termenul de finalizare al lucrării la 08.10.2008.
3.CAMPANII
3.1. În perioada 29.09.2008 – 01.10.2008 s-a desfăşurat Campania în domeniul construcţiilor,
aceasta fiind a şasea campanie în acest domeniu desfăşurată în anul 2008.
Pe linia relaţiilor de muncă :
-Număr de angajatori controlaţi : 14;
-Număr societăţi/număr persoane care desfăşurau muncă fără forme legale de angajare :2/2;
-Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 3 constând în 2 amenzi pentru munca fără forme
legale în cuantum de 3000 lei şi o sancţiune aplicată pentru încălcarea altor prevederi legale ;
-Număr deficienţe constatate: 17 .
Deficienţele constatate au fost:
- primirea la muncă fără încheierea contractelor individuale de muncă;
- neîntocmirea foilor colective de prezenţă;
- nerespectarea prevederilor Contractului colectiv de muncă aplicabil;
- neîntocmirea programării concediilor de odihnă pe anul 2008;
- neîntocmirea regulamentului intern.
Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă:
-Număr de angajatori controlaţi : 14 ;
- Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 10, constând în 6 avertismente şi 4 amenzi,
în valoare de 17.000 lei;
-Număr deficienţe constatate: 33.
Deficienţele constatate au fost:
- lipsă curs de perfecţionare coordonator securitate şi sănătate în muncă pentru persoana
desemnată;
- consemnare necorespunzătoare a instructajului;
- fişa postului un cuprinde atribuţiunile şi răspunderile pentru salariaţi;
- plan de securitate şi sănătate neactualizat.
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3.2. În perioada 17.09.2008 – 22.10.2008 s-a desfăşurat Campania în domeniul fabricării
băuturilor.
Pe linia relaţiilor de muncă :
-Număr de angajatori controlaţi :14;
-Număr societăţi/număr persoane care desfăşurau muncă fără forme legale de angajare : 2/4;
-Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 11 constând în 2 amenzi pentru munca fără forme
legale în cuantum de 6.000 lei ( din totalul amenzilor de 15.000 lei ) şi 9 sancţiuni aplicate pentru
încălcarea altor prevederi legale ;
-Număr deficienţe constatate: 32.
Deficienţele constatate au fost:
- primirea la muncă fără încheierea contractelor individuale de muncă;
- nerespectarea prevederilor legale cu privire la munca de noapte;
- nerespectarea prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal;
- nerespectarea prevederilor legale cu privire la munca suplimentară;
- lipsa evidenţei orelor de muncă prestate.
Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă :
-Număr de angajatori controlaţi : 9 ;
-Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 3 constând în 3 avertismente;
-Număr deficienţe constatate: 22.
Deficienţele constatate au fost:
- evaluare riscuri nefinalizată;
- lipsă curs de perfecţionare coordonator securitate şi sănătate în muncă pentru persoana
desemnată;
- lista Echipament Individual Protecţie nerevizuită;
-semnalizare de securizare necorespunzătoare.
3.3. În perioada 24.09.2008 – 26.09.2008 s-a desfăşurat Campania Naţională în domeniul
recuperării materialelor:
Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă:
-Număr de angajatori controlaţi: 9 ;
-Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 7 constând în 5 amenzi în cuantum de 30.000 şi 2
avertismente;
-Număr deficienţe constatate: 30.
4. SALARIUL MINIM BRUT PE ŢARĂ
Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 540 lei lunar, în perioada 1
octombrie-31 decembrie 2008, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe
lună, reprezentând 3,176 lei/oră, conform Hotărârii Guvernului nr.1051/2008.
Incepând cu data de 01.01.2009, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte
la 600 lei lunar, pentru un program complet de lucru de lucru de 170 de ore în medie pe lună,
reprezentând 3,529 lei/oră.
Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii
de bază sub nivelul celui prevăzut mai sus constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă
de la 1.000 lei la 2.000 lei. Aceste prevederi se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
Hotărârea Guvernului nr.1051/2008 intră în vigoare la data de 1 octombrie 2008.
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5. INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BIHOR, în desfăşurarea atribuţiilor sale potrivit
reglementărilor legale, în cooperare cu OFICIUL ROMÂN PENTRU IMIGRĂRI-SERVICIUL
PENTRU IMIGRĂRI BIHOR a efectuat controale la societăţi comerciale care au angajaţi cetăţeni
străini.
Cu ocazia desfăşurării controalelor s-a constatat faptul că angajatorii nu cunosc îndeajuns
prevederile O.G. 56/2007, act normativ care reglementează încadrarea în muncă şi detaşarea
străinilor pe teritoriul României.
Cu această ocazie aducem la cunoşţinţă agenţilor economici că actul normativ mai sus menţionat
poate fi consultat pe site-ul oficial al Inspectoratului Teritorial de Muncă Bihor
http:/itmbihor@itmbihor.ro.

INSPECTOR ŞEF
ing. Liviu LUPEA
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