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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
- în domeniul asistenţei şi al incluziunii sociale
Număr sancţiuni contravenţionale, din care:
- în domeniul relaţiilor de muncă
- în domeniul securitate şi sănătate în muncă
- în domeniul asistenţei şi al incluziunii sociale
Nr.amenzi / valoare lei
- în domeniul relaţiilor de muncă
- în domeniul securitate şi sănătate în muncă
- în domeniul asistenţei şi al incluziunii sociale
Avertismente
- în domeniul relaţiilor de muncă
- în domeniul securitate şi sănătate în muncă
- în domeniul asistenţei şi al incluziunii sociale
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 30.04.2010
Numărul total al autorizaţiilor de muncă aflate în gestiunea
Inspectoratului Teritorial de Muncă al judeţului Bihor la data de
30.04.2010
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
30.04.2010.
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Din analiza indicatorilor înscrişi în tabelul precedent se observă diferenţa negativă dintre numărul
contractelor individuale de muncă nou înregistrate (5246) şi numărul dispoziţiilor de desfacere a
contractelor individuale de muncă înregistrate la Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Bihor
(5346).
Comparativ cu luna martie 2010, pe parcursul lunii aprilie 2010 se constată următoarele:
- creşterea numărului contractelor individuale de muncă nou înregistrate la Inspectoratul Teritorial
de Muncă Bihor cu un procent de 9,13% ;
-diminuarea numărului dispoziţiilor de desfacere a contractelor individuale de muncă înregistrate la
Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor cu un procent de 13,17%;
- diminuarea numărului de angajatori nou înregistraţi la Inspectoratul Teritorial de Muncă cu un
procent de 8,84%.
În cursul lunii aprilie 2010 la I.T.M. Bihor au fost înregistrate 2 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
mai-august 2010 a unui număr estimativ de 296 salariaţi din diferite sectoare de activitate
(produse petroliere, salubrizare, etc.), din care 279 salariaţi aparţin unei societăţi comerciale care
deţine puncte de lucru şi în alte judeţe.
2. CAMPANII CONTROL
2.1. În cadrul Campaniei naţionale „O ZI PE SĂPTAMÂNĂ” în domeniul relaţiilor de muncă, în
luna aprilie 2010, au fost controlaţi un număr de 203 angajatori.
Au fost sancţionaţi un număr de 120 angajatori, fiind aplicate un număr de 228 sancţiuni
contravenţionale, valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 197.500 lei.
Au fost identificaţi un număr de 31 angajatori care practicau munca fără forme legale de angajare,
fiind depistate 50 persoane care lucrează fără forme legale de angajare. În acest sens au fost
aplicate 31 amenzi în valoare totală de 148.500 lei.
Număr deficienţe constatate: 2.291 fiind dispuse măsuri pentru remedierea acestora.
Deficienţele constatate se referă la :
- neîncheierea contractelor individuale de muncă;
- neîntocmirea actelor de modificare clauze existente în contractul individual de muncă;
- neîntocmirea corespunzătoare a foilor colective de prezenţă;
- nerespectarea prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal;
- nerespectarea prevederilor legale cu privire la munca suplimentară;
- neîntocmirea fişei postului;
- neîntocmirea regulamentui intern;
- neplanificarea concediilor de odihnă;
- netrasmiterea REVISAL;
- nerespectarea prevederilor Legii202/2002;
- nerespectarea prevederilor O.G.96/2003;
- neachitarea drepturi salariale;
- nerespectarea prevederilor cu privire la munca prestată în zilele de sărbători legale;
- nerespectarea prevederilor cu privire la munca de noapte.
2.2. Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, în luna aprilie 2010, pentru neconformităţile
constatate a fost sistată activitatea unui număr de 19 instalaţii de muncă, majoritatea acestora fiind
instalaţii care se supun prescripţiilor tehnice ISCIR (instalaţii de ridicat care nu erau reautorizate
ISCIR) şi schele.
DIRECTOR COORDONATOR ADJ. R.M.
ec. ing. Simona IANCU
COMP. LEGISLAŢIE CONTENCIOS
cons. jr. Loredana ŞUTA

DIRECTOR COORDONATOR ADJ. S.S.M.
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COMP. INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL
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