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1. INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC furnizate conform art. 5 din Legea nr. 544/
2001 pentru perioada 01.10.2008 – 31.10.2008:
Nr.
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2.2
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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 31.10.2008
Numărul total al autorizaţiilor de muncă aflate în gestiunea
Inspectoratului Teritorial de Muncă al judeţului Bihor la data de
31.10.2008
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
31.10.2008.
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.

octombrie
2008
481
322
159
222
158
64
94/392.300
66/231.800
28/160.500
128
92
36

Cumulat
01.01. – 31.10.2008

4.650
3.094
1.556
2.245
1.655
590
869/ 2.939.400
688/ 2.001.900
181/ 937.500
1.376
967
409

18/70

244/581

11
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1
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6.685

62.388

7.462

66.187

239

2.330
81.771/48.554

54

37
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2.DIVERSE
2.1 CAMPANII
2.1.1 În perioada 29.10.2008-30.10.2008 s-a desfăşurat Campania în domeniul
construcţiilor, aceasta fiind a şaptea 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 :
0/0;
-Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 1;
-Număr deficienţe constatate: 13, dispunându-se tot atâtea măsuri pentru remedierea lor.
Deficienţele constatate au fost:
- neîntocmirea actelor de modificarea contractelor de muncă;
- nerespectarea prevederilor Contractului colectiv de muncă aplicabil;
- nerespectarea prevederilor legale cu privire la munca suplimentară;
- neîntocmirea regulamentului intern.
Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă:
-Număr de angajatori controlaţi : 14 ;
-Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 8, constând în 7 avertismente şi 1 amendă,
în valoare de 6.000 lei;
-Număr deficienţe constatate: 26.
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;
- neefectuare vizite medicale periodice;
- plan de securitate şi sănătate neactualizat.
2.1.2 În perioada 01.10.2008-31.10.2008 în cadrul Campaniei naţionale pentru
conştientizarea angajatorilor privind riscurile specifice la care sunt expuse grupurile
sensibile la riscuri ( femei gravide, lehuze, femei care alăptează, tinerii, lucrători în
vârstă, persoane cu dizabilităţi, imigranţi ), pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă:
-Număr unităţi controlate : 14
-Număr măsuri dispus pentru deficienţele constatate : 23
-Număr amenzi aplicate/valoare totală amenzi:2 / 7000 lei şi 5 avertismente acordate.
Deficienţe constatate:
-neevaluarea riscurilor;
-neactualizarea planurilor de prevenire şi protecţie;
-lucrătorii desemnaţi nu au urmat curs de perfecţionare în domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă;
-fişele posturilor incomplete;
-nefolosirea echipamentelor de protecţie de către angajaţi.
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2.1.3 În perioada 06.10.2008-10.10.2008 s-a desfăşurat Campania naţională privind
verificarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă în
activitatea de DESFACERE A PRODUSELOR PETROLIERE.
Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă:
-Număr de angajatori controlaţi : 19 ;
-Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 20, constând în 13 avertismente şi 7 amenzi,
în valoare de 37.000 lei;
-Număr deficienţe constatate: 52.
Deficienţele constatate au fost:
-neactualizarea documentului privind protecţia împotriva exploziilor;
-instrucţiuni necorespunzătoare;
-căi de acces blocate (vestiar);
-fişele de aptitudine nu însoţesc fişele de instructaj ;
-furtune de legătură degradate ;
-depăşire scadenţă examen medical periodic ;
-raste cu butelii fără platformă de beton ;
-pericol de cădere în gol ;
-lucrătorii desemnaţi nu au urmat curs de perfecţionare în domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă;
-neîndeplinire măsuri.
2.1.4 Campania naţională privind manipularea manuală a maselor care prezintă
riscuri pentru lucrători, în sectoarele construcţii şi comerţ se desfăşoară în perioada
01 martie 2008-31 ianuarie 2009.
Campania vizează conştientizarea angajatorilor şi lucrătorilor privind cerinţele minime de
securitate şi sănătate referitoare la manipularea manuală a sarcinilor care trebuie
respectate în vederea asigurării unui mediu de muncă sigur şi sănătos pentru toţi lucrătorii
şi a măsurilor ce se impun pentru punerea în conformitate.
Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă , în luna octombrie 2008:
-Număr de angajatori controlaţi : 7 ;
-Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 1 avertisment;
-Număr deficienţe constatate: 11, constând în neefectuare evaluare riscuri.
2.2 NOUTĂŢI LEGISLATIVE
În Monitorul Oficial nr. 728 din 28 octombrie 2008 a fost publicată Legea nr. 202 din 21
octombrie 2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul
muncii.
Partea de noutate adusă de această modificare constă în desemnarea ca zile de
sărbătoare legală în care nu se lucrează ( pe lângă zilele de: 1 şi 2 Ianuarie, prima şi a
doua zi de Paşti, 1 Mai, 1 Decembrie, prima şi a doua zi de Crăciun ) a următoarelor zile:
- prima şi a doua zi de Rusalii;
- Adormirea Maicii Domnului;
- 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele
religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.
2.3 Stadiul mutării în sediul nou al INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ
BIHOR.
INSPECTOR ŞEF
ing. Liviu LUPEA
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