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1. INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC furnizate conform art. 5 din Legea nr. 544/
2001 pentru perioada 01.06.2009 – 30.06.2009:
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 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 30.06.2009
Numărul total al autorizaţiilor de muncă aflate în gestiunea
Inspectoratului Teritorial de Muncă al judeţului Bihor la data de
30.06.2009
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
30.06.2009.
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.

IUNIE 2009

Cumulat
01.01. – 30.06.2009

431

2.746

250
181
242
156
86
87/298.000
64/193.000
23/105.000

1.833
913
1.081
819
262
414/1.561.500
330/1.130.000
84/431.500

155

667

92
63

489
178

19/42

105/320

6

26

0
6

1
25

0

2

4.531

25.054

6.161

37.271

149

981
71.285/37.944

59

39
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2. CAMPANII CONTROL
2.1. În luna iunie 2009 pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă:
2.1.1. 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, s-au constatat următoarele:
- Număr de angajatori controlaţi : 17;
-Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 3 avertismente;
-Număr deficienţe constatate: 29 .
Deficienţele constatate se referă la instruirea necorespunzătoare, instrucţiuni de
securitate şi sănătate în muncă incomplete şi organizarea necorespunzătoare a activităţii
de securitate şi sănătate în muncă.
2.1.2. În cadrul Acţiunii “Supravegherea pieţei în domeniul de competenţă al INSPECŢIEI
MUNCII” au fots controlaţi un număr de 13 angajatori.
S-au verificat :
-3 echipamente tehnice pe directiva joasă tensiune;
-37 echipamente pe directiva maşini industriale;
-37 echipamente pe directiva zgomot.
S-au constatat următoarele deficienţe:
-lipsă marcaj conformitate;
-lipsă declaraţii de conformitate;
-lipsă procedură evaluare conformitate;
-lipsă documentaţii tehnice.
Au fost aplicat un număr de 2 sancţiuni constând în un avertisment şi o amendă în valoare
de 2.500 lei.
2.1.3. În cadrul Campaniei naţionale de verificare la agenţii economici a măsurilor
de securitate în ceea ce priveşte grupurile sensibile la riscuri ( femei gravide,
lehuze, femei care alăptează, tinerii, lucrători în vârstă, persoane cu dizabilităţi,
imigranţi ) au fost verificaţi 16 angajatori. Pentru neconformităţile constatate au fost
aplicate 3 avertismente.
2.1.4. În perioada 06.07.2009-13.07.2009 urmare evenimentului soldat cu deces la
BANCA TRANSILVANIA, s-a desfăşurat o campanie de verificare a condiţiilor privind
securitatea şi sănătatea în muncă din cadrul instituţiilor bancare.
În cadrul acestei acţiuni au fost verificate un număr de 17 instituţii , din circa 27
identificate.
S-au dispus următoarele măsuri de prevenire:
-La Sucursala Băncilor din Oradea cât şi la unităţile teritoriale aparţinătoare din judeţ (toate
agenţiile din judeţ) se va lua măsura ca toate panourile de materiale publicitare (pliante) cu
picior metalic sau suport din lemn, cât şi rafturi etajere, tablouri etc. (unde este cazul) să
fie fixate în perete sau pardosea;
-Semnalizarea de securitate a uşilor din geam transparent din incinta băncilor;
-Semnalizarea de securitate a surselor de alimentare cu energie electrică a
echipamentelor de muncă (prize, tablouri cu sigurante fuzibile) prin pictograme conform
H.G.971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de
sănătate la locul de muncă;
-În urma evaluării riscurilor la locul de muncă se va actualiza planul de prevenire şi
protecţie pe anul 2009.
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2.1.5. În perioada 06.07.2009-08.07.2009 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 :47;
-Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 14, din care 3 amenzi în valoare totală de
22.500 lei;
-Număr deficienţe constatate: 247 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;
- netransmiterea revisal;
- neprezentare foi colective de prezenţă;
- neîncheiere acte adiţionale de modificare a clauzelor contractelor individuale de muncă;
- nedepunere state de plată;
- neachitate comision ITM;
- nedepunere state de plată;
- neinregistrarea societăţii la ITM;
- neachitarea drepturilor salariale.
Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă:
-Număr de angajatori controlaţi : 40;
-Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 29 constând în 21 avertismente şi 8 amenzi
în valoare totală de 32.000 lei;
-Număr deficienţe constatate: 73, dispunându-se tot atâtea măsuri de remediere a
acestora .
Deficienţele constatate au fost:
- lipsă materiale de informare – instruire;
- neacordarea echipamentului individual de protecţie;
- instrucţiuni neconforme;
- lipsă verficatori schele;
-schele neconforme;
-neulilizarea echipamentului individual de protecţie din dotare.
2.2. În data de 27.06.2009 în cadrul Acţiunii de verificare a agenţilor economici care
desfăşoară activitate în Hipermarketurile CARREFOUR, au fost controlaţi pe linia
relaţiilor de muncă un număr de 22 angajatori, fiind identificate la lucru un număr de 75
persoane.
Din totalul angajatorilor menţionaţi mai sus, trei angajatori au sediul în judeţul Bihor,
controlul acestora intrând în competenţa teritorială a ITM BIHOR.
Asffel, s-au constatat următoarele:
-Număr persoane identificate la muncă:3;
-Forma de angajare declarată: contract de mandat,contract individual de muncă, fără
contract individual de muncă;
-Timpul de muncă declarat: între 4-9 ore/zi;
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-Număr măsuri dispuse:13, respectiv:
-întocmirea foilor colective de prezenţă aferente perioadei decembrie 2008 - iunie
2009 ;
-prezentarea dovezii de luare la cunoştinţă de către salariaţi a prevederilor
regulamentului intern;
-respectarea prevederilor cu privire la repausul săptămânal;
-întocmirea actelor de modificare a clauzelor contractelor individuale de muncă,
-prezentarea fişelor postului,
-respectarea prevederilor art.17(1) din Ordonanţa nr.44/2008 privind desfăşurarea
activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate.
-Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 3, din care 2 amenzi în valoare totală de 3.000
lei şi un avertisment.
Unei societăţi comerciale cu sediul în alt judeţ, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Bihor
i-au aplicat o amendă contravenţională în cuantum de 9000 lei, în temeiul art.20 din Legea
nr.108/1999 republicată. Persoanele care desfăşurau activitate pentru societatea mai sus
menţionată au declarat faptul că nu li se permite de către conducerea societăţii să
furnizeze date despre modul în care îşi desfăşoară activitatea.
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. LEGISLAŢIE CONTENCIOS
cons. jr. Loredana ŞUTA

COMP. INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL
ec. ing. Bianca Maria CURTA
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