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COMUNICAT

DE PRESĂ

1. INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC furnizate conform art. 5 din Legea nr. 544/
2001 pentru perioada 01.12.2010 – 31.12.2010:
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
incapacităţii temporare de muncă
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 31.12.2010
Numărul total al autorizaţiilor de muncă aflate în gestiunea
Inspectoratului Teritorial de Muncă al judeţului Bihor la data de
31.12.2010
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
31.12.2010.

decembrie
2010

01.01. – 31.12.2010

578

6.967

441
137
479
365
114
122/571.500

5.174
1.793
6.792
5.167
1.625
1.532/6.452.900

98/436.500
24/135.000

1.228/5.105.400
304/1.347.500

357

5.260

267
90

3.939
1.321

63/137

564/1.243

9

52

1
8

8
44

0

0

3.083

57.485

5.435

65.271

120

1.825

Cumulat

79.522/44.548

149

40

Din analiza indicatorilor înscrişi în tabelul precedent se observă că numărul dispoziţiilor de
desfacere a contractelor individuale de muncă înregistrate (5.435) depăşeste numărul
contractelor individuale de muncă nou înregistrate (3.083) la Inspectoratul Teritorial de
Muncă al judeţului Bihor în perioada de referinţă.
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Comparativ cu luna noiembrie 2010, pe parcursul lunii decembrie 2010 se constată
următoarele:
-diminuarea numărului contractelor individuale de muncă nou înregistrate la Inspectoratul
Teritorial de Muncă Bihor cu un procent de 41% ;
-diminuarea numărului dispoziţiilor de desfacere a contractelor individuale de muncă
înregistrate la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor cu un procent de 4%;
-diminuarea numărului de angajatori nou înregistraţi la Inspectoratul Teritorial de Muncă cu
un procent de 38%.
În cursul lunii decembrie 2010 la I.T.M. Bihor nu au fost înregistrate notificări în
conformitate cu prevederile art.70 şi art.71¹ din Legea nr.53/2003 Codul Muncii.
2. CAMPANII CONTROL
2.1. În cadrul Campaniei naţionale „O ZI PE SĂPTAMÂNĂ” în domeniul relaţiilor de
muncă, în luna decembrie 2010, au fost controlaţi un număr de 151 angajatori.
Au fost sancţionaţi un număr de 85 angajatori, fiind aplicate un număr de 135 sancţiuni
contravenţionale, valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 146.500 lei.
Au fost identificaţi un număr de 27 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 21 amenzi în valoare totală de 123.000 lei.
Număr deficienţe constatate: 1.500 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 regulamentului intern;
- neplanificarea concediilor de odihnă;
- netransmiterea REVISAL;
- nerespectarea prevederilor Legii202/2002;
- nerespectarea prevederilor O.G.96/2003;
- neachitarea drepturi salariale;
- nerespectarea prevederilor cu privire la munca prestată în zilele de sărbătoare legală;
- nerespectarea prevederilor cu privire la munca de noapte.
2.2. În perioada 08.12.2010-09.12.2010 s-a desfăşurat Campania naţională privind
verificarea respectării normelor legale în domeniul servicii de reparare, ajustare sau
înlocuire a pneurilor-vulcanizări auto, constatările fiind redate prin următorii
indicatori:
Pe linia relaţiilor de muncă, se constată :
-Număr de angajatori controlaţi :8 ;
-Număr angajatori care practica munca fără forme legale/ Număr persoane depistate care
lucrează fără forme legale :1/1 ;
-Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 7, în valoare totală de 4.500 lei;
-Număr amenzi aplicate pentru munca fără forme legale/ Valoare totală amenzi aplicate
pentru munca fără forme legale:1/3.000 lei;
-Număr deficienţe constatate: 42 dispunându-se tot atâtea măsuri pentru remedierea lor.
Deficienţele constatate au fost:
-neîncheierea contractelor individuale de muncă;
-neîntocmire acte modificare clauze existente în contractul individual de muncă;
-neîntocmire corespunzătoare a foilor colective de prezenţă;
-nerespectarea prevederilor cu privire la repausul săptămânal;
-nerespectarea prevederilor cu privire la munca suplimentară;
-nerespectarea prevederilor cu privire la munca de noapte;
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-nerespectarea prevederilor cu privire la munca în sărbători legale;
-neîntocmire fişe post;
-neîntocmire regulament inten;
-netransmitere REVISAL;
-neachitare drepturi salariale;
-neplanificarea concediilor de odihnă;
-nerespectarea prevederilor Legii nr. 202 /2002 privind egalitatea de şanse între femei şi
bărbaţi;
-nerespectarea prevederilor O.U. nr. 96 /2003 privind protecţia maternitatii la locurile de
muncă
Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă:
-Număr de angajatori controlaţi : 13;
-Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 14, constând în 11 avertismente şi 3 amenzi
în valoare totală de 10.000 lei;
-Număr deficienţe constatate: 20, dispunându-se tot atâtea măsuri de remediere a
acestora.
2.3 În perioada 22.12.2010-28.11.2010 s-a desfăşurat Campania naţională privind
verificarea respectării normelor de securitate şi sănătate în muncă în domeniul
utilizării materialelor explozive, pirotehnice.
Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă:
-Număr de angajatori controlaţi :15;
-Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 3 avertismente;
-Număr deficienţe constatate: 3, dispunându-se tot atâtea măsuri de remediere a
acestora.
Deficienţele se referă la faptul că în registrele de evidenţă au fost constatate corecturi şi
ştersături.

INSPECTOR ŞEF
ing. Nicolae Ciprian HODUŢ

INSPECTOR ŞEF ADJ. R.M.
ec. ing. Simona IANCU

COMP. LEGISLAŢIE CONTENCIOS
cons. jr. Cristina MACRA

INSPECTOR ŞEF ADJ. S.S.M.
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