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1. INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC furnizate conform art. 5 din Legea nr. 544/
2001 pentru perioada 01.07.2009 – 31.07.2009:
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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 31.07.2009
Numărul total al autorizaţiilor de muncă aflate în gestiunea
Inspectoratului Teritorial de Muncă al judeţului Bihor la data de
31.07.2009
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
31.07.2009.
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.
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2. CAMPANII CONTROL
În cadrul Campaniei naţionale „O ZI PE SĂPTAMÂNĂ” în domeniul relaţiilor de muncă au fost
controlaţi un număr de 99 angajatori.
Au fost aplicate un număr de 64 sancţiuni contravenţionale, valoarea totată a amenzilor aplicate
fiind de 67.800 lei.
Au fost identificaţi un număr de 12 angajatori care practicau munca fără forme legale de angajare,
aplicându-se amenzi în valoare de 40.500 lei.
-Număr deficienţe constatate: 551.
Deficienţele constatate se referă la :
- primirea la muncă fără încheierea contractelor individuale de muncă;
- neîntocmire acte modificare clauze existente în contractul individual de muncă;
- neîntocmire corespunzătoare a foilor colective de prezenţă;
- nerespectarea prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal;
- nerespectarea prevederilor legale cu privire la munca suplimentară;
- neîntocmire fişe post;
- neîntocmire regulament intern;
- nerespectarea prevederilor art. 40 din Contractul Colectiv de Muncă la nivel naţional;
- netrasmitere REVISAL.
3. DIVERSE
3.1. ECHIPAMENTE DE MUNCĂ SISTATE
În cursul lunii iulie 2009 a fost sistată activitatea unui număr de 18 echipamente de muncă,
acestea nefiind în conformitate cu normele de securitate în muncă. Dintre echipamentele de
muncă sistate amintite, marea majoritate au fost schele şi echipamente acţionate electric.
3.2. Din analiza indicatorilor “Număr contracte individuale de muncă înregistrate la Inspectoratul
Teritorial de Muncă al judeţului Bihor “ (4.924) şi “Număr dispoziţii de desfacere a contractelor
individuale de muncă înregistrate la Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Bihor“ (6.438), se
observă o diferenţă negativă care reflectă menţinerea situaţiei de criză pe piaţa muncii.
Pe parcursul lunilor iunie -iulie 2009 la I.T.M. Bihor au fost înregistrate un număr de 11 notificări în
conformitate cu prevederile art.70 şi art.71¹ din Legea nr.53/2003 Codul Muncii.
Notificările cuprind informaţii cu privire la intenţia de concediere colectivă pe parcursul perioadei
iulie-septembrie 2009 a unui număr estimativ de 264 salariaţi din diferite sectoare de activitate
(cu preponderenţă comerţ şi construcţii).
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