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1. INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC furnizate conform art. 5 din Legea nr. 544/
2001 pentru perioada 01.08.2009 – 31.08.2009:
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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 31.08.2009
Numărul total al autorizaţiilor de muncă aflate în gestiunea
Inspectoratului Teritorial de Muncă al judeţului Bihor la data de
31.08.2009
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
31.08.2009.
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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81

39

Pagina : 1 / 3

2. CAMPANII CONTROL
2.1. În cadrul Campaniei naţionale „O ZI PE SĂPTAMÂNĂ” în domeniul relaţiilor de muncă
au fost controlaţi un număr de 199 angajatori.
Au fost aplicate un număr de 148 sancţiuni contravenţionale, valoarea totală a amenzilor
aplicate fiind de 236.500 lei.
Au fost identificaţi un număr de 42 angajatori care practicau munca fără forme legale de
angajare, aplicându-se amenzi în valoare de 124.500 lei.
-Număr deficienţe constatate: 1.694.
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;
- negarantarea în plată a salariului minim;
- împiedicarea efectuării controlului.
2.2. În perioada 28.08.2009-01.09.2009 s-a desfăşurat Campania naţională privind
verificarea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă
şi relaţiile de muncă în domeniul construcţiilor.
Pe linia relaţiilor de muncă :
-Număr de angajatori controlaţi : 25;
-Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 17 , valoarea totală a amenzilor fiind de
41.500 lei;
-Număr deficienţe constatate: 156, dispunându-se tot atâtea măsuri pentru remedierea lor.
Au fost depistaţi un număr de 5 angajatori care practicau munca fără forme legale ,
aplicându-se amenzi în valoarea totală de 19.500 lei.
Deficienţele constatate au fost:
-primirea la muncă a persoanelor fără încheierea contractelor individuale de muncă;
-neîncheierea acte adiţionale de modificare a clauzelor contractelor individuale de muncă;
-netrasmitere REVISAL;
-neachitare comision datorat către ITM;
-nerespectarea prevederilor cu privire la munca suplimentară;
-nerespectarea prevederilor cu privire la repausul săptămânal ;
-neînregistrarea societăţii la ITM;
-neprezentare foi colective de prezenţă;
-neachitarea drepturilor salariale.
Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă:
-Număr de angajatori controlaţi :22;
-Număr sancţiuni contravenţionale aplicate:19, constând în 18 avertismente şi 1 amendă
în valoare de 10.000 lei;
-Număr deficienţe constatate: 28.
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Deficienţele constatate au fost:
-nerespectarea prevederilor privind lucrul la înălţime;
-utilizarea de schele necorespunzătoare;
-lipsa planului de securitate pe şantier;
-neasigurarea de materiale de informare şi instruire;
-lucrători fără echipament individual de protecţie pentru lucrul pe şantier.
3. DIVERSE
3.1. ECHIPAMENTE DE MUNCĂ SISTATE
În cursul lunii august 2009 a fost sistată activitatea unui număr de 54 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.
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