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1. INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC furnizate conform art. 5 din Legea nr. 544/
2001 pentru perioada 01.05.2009 – 31.05.2009:
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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 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 31.05.2009
Numărul total al autorizaţiilor de muncă aflate în gestiunea
Inspectoratului Teritorial de Muncă al judeţului Bihor la data de
31.05.2009
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
31.05.2009.
NOTĂ: din cele 39 de societăţi, doar 36 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 36 societăţi nu mai funcţionează.

MAI 2009

Cumulat
01.01. – 31.05.2009
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12/68.000

2.315
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2. CAMPANII CONTROL
2.1. În perioada 27.05.2009-29.05.2009 s-a desfăşurat Campania naţională privind
verificarea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în
muncă în domeniul construcţiilor.
Pe linia relaţiilor de muncă, se constată :
-Număr de angajatori controlaţi :50 ;
-Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 14, valoarea totală a amenzilor fiind de
28.500 lei;
-Număr deficienţe constatate: 146 dispunându-se tot atâtea măsuri pentru remedierea lor.
Deficienţele constatate au fost:
- primirea la muncă fără încheierea contractelor individuale de muncă;
- nerespectarea prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal;
- nerespectarea prevederilor legale cu privire la munca suplimentară;
- nerespectarea regulamentului intern;
- nu s-a făcut dovada achitării drepturilor salariale;
- nu se ţine evidenţa orelor de muncă prestate;
- nerespectarea prevederilor art.40 din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional;
- necompletare dosare de personal cu fişele postului.
Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă:
-Număr de angajatori controlaţi : 50;
-Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 19 constând în 15 avertismente şi 4 amenzi
în valoare totală de 24.000 lei;
-Număr deficienţe constatate: 71 .
Deficienţele constatate au fost:
- lipsă dotare cu echipament individual de protecţie pentru lucrul la înălţime;
- lipsă materiale de informare – instruire;
- nepurtarea echipamentului de protecţie;
- evaluare riscuri incompletă;
- fişe de aptitudine nesemnate de medicul de medicina muncii;
- instruire incompletă;
- neînlocuire materiale sanitare expirate;
- instrucţiuni proprii neactualizate;
- supraveghere stare de sănătate fără medic de medicina muncii;
- lipsă instrucţiuni proprii pentru activităţile prestate pe şantier.
2.2. În cadrul Campaniei privind monitorizarea şi evaluarea stării de sănătate şi
securitate în muncă a lucrătorilor societăţilor de pază a obiectivelor, bunurilor,
valorilor şi protecţia persoanelor, în luna mai 2009, s-au constatat următoarele:
- Număr de angajatori controlaţi : 6;
-Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 1 amendă în valoare totală de 4.000 lei;
-Număr deficienţe constatate: 11 .
Deficienţele constatate se referă la instruirea necorespunzătoare şi instrucţiuni de
securitate şi sănătate în muncă incomplete.
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2.3. În data
de 29.05.2009 a avut loc acţiunea desfăşurată în colaborare cu
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI BIHOR, INSPECTORATUL PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ”CRIŞANA” AL JUDEŢULUI BIHOR şi GARDA FINANCIARĂ
BIHOR.
S-a verificat modul de respectare a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă în
cluburi şi baruri.
S-au constat următoarele :
-Număr societăţi controlate: 7;
-Număr deficienţe constatate: 45, fiind dispuse tot atâtea măsuri de remediere a acestora;
-Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 8 constând în 4 avertismente şi 4 amenzi în
valoare totală de 19.500 lei;
Deficienţele constatate au fost:
-muncă fără forme legale de angajare;
-nerespectarea prevederilor legale privind munca de noapte;
-nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal;
-neîntocmirea fişei postului;
-nerespectarea prevederilor cu privire la orele suplimentare;
-nu se face dovada achitării drepturilor salariale;
-nerespectarea dispoziţiilor art.116 din L53/2003 referitoare la evidenţa orelor de muncă.
2.4. În data de 30.05.2009 în cadrul Acţiunii de verificare a promotorilor de publicitate
care îşi desfăşoară activitate în COMPLEXUL REAL, au fost identificaţi un număr de 11
angajatori care desfăşurau acest obiect de activitate.
Din totalul angajatorilor menţionaţi mai sus, unul avea sediul în judeţul Bihor , controlul
acestuia intrând în competenţa teritorială a ITM BIHOR.
Asffel, s-au constatat următoarele:
-Număr persoane identificate la muncă:7, din care 5 tineri sub 18 ani;
-Forma de angajare declarată:contract idividual de muncă;
-Timpul de muncă declarat: între 4/6 ore/zi;
-Număr măsuri dispuse:11, respectiv:
-înregistrarea la ITM Bihor a unui număr de 8 contracte individuale de muncă;
-întocmirea/prezentarea foii colective de prezenţă aferente lunii mai 2009;
-prezentarea dovezii de luare la cunoştinţă de către salariaţi a prevederilor
regulamentului intern;
-respectarea prevederilor art.132 alin.(3) din Legea 53/2003 cu privire la acordarea
sporului la salariu pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal.
-Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: -.
Pentru persoanele care îşi desfăşurau activitatea pentru angajatorii al căror sedii nu se
află în judeţul Bihor, declaraţiile pe proprie răspundere în ceea ce priveşte activitatea
desfăşurată au fost înaintate pentru finalizarea controlului, în funcţie de competenţa
teritorială, la inspectoratele teritoriale de muncă competente.
DIRECTOR COORDONATOR
ing. Mircea MATEI

DIRECTOR COORDONATOR ADJUNCT R.M.
ec. ing.Simona IANCU

DIRECTOR COORDONATOR ADJUNCT S.S.M.
ing.Eugen CÎRMACIU
COMP. INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL
ec. ing. Bianca Maria CURTA
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