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1. INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC furnizate conform art. 5 din Legea nr. 544/
2001 pentru perioada 01.03.2009 – 31.03.2009:
Nr.
crt.
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2
2.1

2.2
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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 nou 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 31.03.2009
Numărul total al autorizaţiilor de muncă aflate în gestiunea
Inspectoratului Teritorial de Muncă al judeţului Bihor la data de
31.03.2009
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
31.03.2009.
NOTĂ: din cele 38 de societăţi, doar 35 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 35 societăţi nu mai funcţionează.

Martie 2009

Cumulat
01.01. – 31.03.2009

461

1.422
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148
169
144
25
73/277.500
61/221.500
12/56.000
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477
385
92
207/735.100
165/511.100
42/224.000
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38

Pagina : 1 / 2

2. CAMPANII CONTROL
2.1. În perioada 16.03.2009-18.03.2009 s-au efectuat controale în cadrul Campaniei
sectoriale în exploatări forestiere. Campania a fost prevăzută a fi derulată în două etape
pe parcursul anului curent şi anume în lunile martie şi octombrie.
Datorită condiţiilor meteo şi pedoclimatice nefavorabile exploatării masei lemnoase, în luna
martie, s-a întrerupt desfăşurarea campaniei, urmând a fi reluată la o dată comunicată
ulterior de INSPECŢIA MUNCII (coordonatorul naţional al campaniei).
Deficienţele frecvent constatate au fost:
- lipsă materiale informare;
- consemnarea necorespunzătoare a instructajului.
Măsuri dispuse: pentru deficienţele constatate au fost dispuse 8 măsuri, aplicându-se
amenzi în valoare totală de 9.000 lei.
3. DIVERSE
3.1. Accident de muncă mortal
În luna martie 2009 la I.T.M. Bihor a fost înregistrat un accident de muncă mortal.
Data producerii evenimentului : 10.11.2008, orele 16,00.
Locul producerii evenimetului: obiectivul aflat în cadrul unui parchet de exploatare a
masei lemnoase, din Pădurea Furdulău, situată în vecinătatea localităţii Jibou, judeţul
Sălaj.
Sediul firmei al cărei angajat era victima: judeţul Bihor.
Ţinând cont de competenţa teritorială, evenimentul a fost cercetat de I.T.M. Sălaj şi apoi
înregistrat la I.T.M. Bihor.
Descrierea modului în care s-a produs evenimentul:
În timp ce alţi trei colegi de echipă se pregăteau să transporte o sarcină de buşteni la
platforma primară, victima a executat lucrarea de doborâre a unui arbore de care era
aninată o creangă ruptă dar nedesprinsă a unui alt arbore situat la o distanţă de cca 13 m.
În momentul în care arborele a fost doborât, din arborele situat la cca 13 m s-a desprins
aceea creangă aninată (cu o lungime de cca 11 m şi diametrul de cca 17 cm) care a
căzut asupra lucrătorului, accidentându-l mortal.
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