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1. INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC furnizate conform art. 5 din Legea nr. 544/ 2001
pentru perioada 01.09.2010 – 30.09.2010:
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 30.09.2010
Numărul total al autorizaţiilor de muncă aflate în gestiunea
Inspectoratului Teritorial de Muncă al judeţului Bihor la data de
30.09.2010
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
30.09.2010.

septembrie
2010

01.01. – 30.09.2010

678
513
165
576
462
114
143/623.800
111/494.800
32/129.000

5.139
3.678
1.359
5.117
3.906
1.211
1.082/4.207.100
879/3.339.600
203/867.500

433

4.035

351
82

3.027
1.008

61/124

375/737

5

39

0
5

2
37

0

0

5.355

43.349

6.085

48.923

161

1.363

Cumulat

64.028/43.933

118

40
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Comparativ cu luna august 2010, pe parcursul lunii septembrie 2010 se constată următoarele:
-creşterea numărului contractelor individuale de muncă nou înregistrate la Inspectoratul Teritorial de
Muncă Bihor cu un procent de 19,83% ;
-creşterea numărului dispoziţiilor de desfacere a contractelor individuale de muncă înregistrate la
Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor cu un procent de 22,41 %;
-creşterea numărului de angajatori nou înregistraţi la Inspectoratul Teritorial de Muncă cu un procent
de 18,38%.
În cursul lunii septembrie 2010 la I.T.M. Bihor a fost înregistrată o notificare în conformitate cu
prevederile art.70 şi art.71¹ din Legea nr.53/2003 Codul Muncii.
Notificarea cuprinde informaţii cu privire la intenţia de concediere colectivă pe parcursul perioadei
noiembrie-decembrie 2010 a unui număr estimativ de 128 salariaţi care aparţin unei societăţi
comerciale care activează în domeniul turismului şi serviciilor hoteliere.
2. CAMPANII CONTROL
2.1. În cadrul Campaniei naţionale „O ZI PE SĂPTAMÂNĂ” în domeniul relaţiilor de muncă, în
luna septembrie 2010, au fost controlaţi un număr de 220 angajatori.
Au fost sancţionaţi un număr de 136 angajatori, fiind aplicate un număr de 226 sancţiuni
contravenţionale, valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 187.800 lei.
Au fost identificaţi un număr de 35 angajatori care practicau munca fără forme legale de angajare,
fiind depistate 56 persoane care lucrează fără forme legale de angajare. În acest sens au fost aplicate
33 amenzi în valoare totală de 157.000 lei.
Număr deficienţe constatate: 2007 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.În perioada 16.09.2010-17.09.2010 s-a desfăşurat Campania naţională privind verificarea
respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă în domeniul
textile, pielărie, încălţăminte .
Pe linia relaţiilor de muncă, se constată :
-Număr de angajatori controlaţi :17;
-Număr angajatori care practica munca fără forme legale/ Număr persoane depistate care lucrează
fără forme legale :4/9 ;
-Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 10, în valoare totală de 21.000 lei;
-Număr amenzi aplicate pentru munca fără forme legale/ Valoare totală amenzi aplicate pentru munca
fără forme legale:3/21.000;
-Număr deficienţe constatate: 138 dispunându-se tot atâtea măsuri pentru remedierea lor.
Deficienţele constatate au fost:
- nu se ţine evidenţa orelor de muncă prestate de salariaţi;
- nu sunt completate dosarele de personal cu acte de calificare;
- nu se respectă prevederile legale cu privire la asociatul unic;
- s-au primit la muncă persoane fără încheierea contractelor individuale de muncă;
- nu s-a transmis REVISAL-ul;
- nu s-a făcut dovada achitării drepturilor salariale.
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Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă:
-Număr de angajatori controlaţi : 19;
-Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 17 constând în 12 avertismente şi 5 amenzi în valoare
totală de 22.000 lei;
-Număr deficienţe constatate: 46, dispunându-se tot atâtea măsuri de remediere a acestora .
Deficienţele constatate au fost:
- neasigurare funcţionare corectă instalaţii exhaustare;
- lipsă materiale de informare – instruire;
- nu se ţine cont de recomandările medicului de medicina muncii la repartizarea sarcinii de muncă;
- lipsă plan prevenire;
- fişa postului neadecvată;
- nesemnalizare căi de acces;
-neutilizare echipamente individuale de protecţia muncii.
2.3. În perioada 20.09.2010-24.09.2010 s-a desfăşurat Campania naţională privind verificarea
respectării
prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă în
întreprinderile mari (cu peste 250 lucrători).
Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă:
-Număr de angajatori controlaţi : 19;
-Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 3 avertismente;
-Număr deficienţe constatate: 19, dispunându-se tot atâtea măsuri de remediere a acestora .
Deficienţele constatate au fost:
- lipsă materiale de informare – instruire;
- lipsă evaluare riscuri profesionale în urma modificărilor din mediul de muncă;
- plan de prevenire şi protecţie neactualizat.
2.4. În perioada 06.09.2010-10.09.2010 s-au desfăşurat un număr de 6 controale efectuate in baza
OUG. 56/2007 în acţiunea comună de control cu O.R.I. BIHOR în domeniul textile unde sunt angajaţi
cetăţeni străini.
În perioada 27.09.2010-01.10.2010 s-a desfăşurat un număr de 7 controale efectuate in baza OUG.
56/2007 în acţiunea comună de control cu O.R.I. BIHOR în domeniul construcţiilor unde sunt angajaţi
cetăţeni străini.
În urma acestor controale nu au fost constatate neregularităţi.
2.5. În perioada 23.09.2010-24.09.2010 s-a desfăşurat Campanie de control în domeniul relaţiilor de
muncă în construcţii.
Pe linia relaţiilor de muncă, se constată :
-Număr de angajatori controlaţi :13;
-Număr angajatori care practica munca fără forme legale/ Număr persoane depistate care lucrează
fără forme legale :2/4 ;
-Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 5, în valoare totală de 16.000 lei;
-Număr amenzi aplicate pentru munca fără forme legale/ Valoare totală amenzi aplicate pentru munca
fără forme legale:2/12.000;
-Număr deficienţe constatate: 64 dispunându-se tot atâtea măsuri pentru remedierea lor.
Deficienţele constatate au fost:
- neîntocmire acte modificare clauze existente în contractul individual de muncă;
- neîntocmire corespunzatoare a foilor colective de prezenţă;
- neîntocmire fişe post;
- neîntocmire regulament intern;
- primirea la muncă a persoanelor fără încheierea contractelor individuale de muncă;
- nerespectarea prevederilor H.G.104/2007;
- netransmitere REVISAL;
- nu s-a făcut dovada achitării drepturilor salariale.
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3. Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, în luna septembrie 2010, pentru neconformităţile
constatate a fost sistată activitatea unui număr de 12 instalaţii de muncă, majoritatea acestora
fiind schele şi betoniere neconforme cu prevederile legislative în vigoare.
4. În perioada 18-20.10.2010 în cadrul SĂPTAMÂNII EUROPENE PENTRU SECURITATE
ŞI
SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 2010, la SIBIU, se desfăşoară Simpozionul Tehnico –Ştiinţific:
PREVENIREA RISCURILOR ÎN ACTIVITĂŢILE DE MENTANENŢĂ, unde va participa şi o
delegaţie a I.T.M. Bihor.
Lucrările în plen vor avea următoarele subiecte:
-Procesul de mentenanţă la abatajele mecanizate şi maşinile de extracţie din minele din România;
-Prevenirea riscurilor în activitatea de mentenanţă din domeniul transporturilor rutiere;
-Aprecierea calităţii activităţilor de mentenanţă la societatea COMPA S.A.;
-Reguli de bază în prevenirla riscurilor generate de lucrările de mentenanţă;
-Legislaţia românească şi mentenanţa;
-Analiza statistică a accidentelor de muncă, baza prevenirii riscurilor în activitatea de mentenanţă.
5. INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ AL JUDEŢULUI BIHOR organizează în data de
27.10.2010, ora 10.00, la sediul din str. Calea Armatei Române, nr. 1 B, şedinţa trimestrială cu
reprezentanţii angajatorilor, având ca temă analiza stării securităţii şi sănătăţii în muncă pe
trimestrul III al anului 2010 în judeţul Bihor .
Cu această ocazie vor fi dezbătute subiecte referitoare la prevenirea riscurilor în activitatea de
mentenanţă precum şi alte subiecte discutate în cadrul Simpozionului Tehnico –Ştiinţific:
PREVENIREA RISCURILOR ÎN ACTIVITĂŢILE DE MENTENANŢĂ de la Sibiu .
Pe această cale vă invităm să participaţi la şedinţa trimestrială organizată de către I.T.M.
Bihor.
INSPECTOR SEF
ec. ing. Simona IANCU

INSPECTOR SEF ADJ. R.M.
ing. Nicolae Ciprian HODUŢ

COMP. LEGISLAŢIE CONTENCIOS
cons. jr. Loredana ŞUTA

INSPECTOR SEF ADJ. S.S.M.
ing. Eugen CÎRMACIU

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

Pagina : 4 / 4

