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Nr. 125467/13.10.2009
C O M U N I C A T    D E   P R E S Ă

1. INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC  furnizate conform art.  5 din  Legea nr.  544/ 
2001 pentru perioada 01.09.2009 – 30.09.2009: 

Nr.
crt. Informaţii de Interes Public conform L544/2001 Septembrie 

2009
Cumulat

01.01. – 30.09.2009
1 Număr unităţi controlate, din care : 614 4.348

- -  în domeniul relaţiilor de muncă 424 2.907
-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 190 1.441

2 Număr sancţiuni contravenţionale, din care: 525 2.241
-  în domeniul relaţiilor de muncă 425 1.684
-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 100 557

2.1 Nr.amenzi / valoare lei 201/604.300 876/3.026.700
- -  în domeniul relaţiilor de muncă 175/485.800 719/2.264.200

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 26/118.500 157/762.500
2.2 Avertismente 324 1.365

- -  în domeniul relaţiilor de muncă 250 965
-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 74 400

3 Nr. unităţi / Nr. persoane identificate cu cazuri de muncă fără 
forme legale de angajare 75/120 271/617

4 Număr accidente în muncă înregistrate, din care: 4 33
-accidente mortale 1 2
-accidente soldate cu incapacitate temporară de muncă (ITM) 3 31

5 Număr accidente în muncă cu urmări de invaliditate la încheierea 
ITM 0 4

6 Număr  contracte  individuale  de  muncă nou  înregistrate  la 
Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Bihor 4.214 37.656

7 Număr dispoziţii de desfacere a contractelor individuale de muncă 
înregistrate la Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Bihor 6.256 56.084

8 Număr  angajatori nou  înregistraţi  la  Inspectoratul  Teritorial  de 
Muncă al judeţului Bihor 131 1.382

9 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 30.09.2009

80.285/38.795

10 Numărul  total  al  autorizaţiilor  de  muncă  aflate  în  gestiunea 
Inspectoratului Teritorial  de Muncă al  judeţului  Bihor la data de 
30.09.2009

87

11 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 
30.09.2009.
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.

39
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2. CAMPANII CONTROL

2.1. În cadrul Campaniei naţionale „O ZI PE SĂPTAMÂNĂ” în domeniul relaţiilor de muncă 
au fost controlaţi un număr de 176 angajatori.
Au fost sanţionaţi un număr de  99 angajatori, fiind aplicate un număr de  174 sancţiuni 
contravenţionale,  valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 172.500 lei. 
Au fost identificaţi un număr de 37 angajatori care practicau munca fără forme legale de 
angajare, fiind depistate 65 de persoane care lucrează fără forme legale de angajare. Au 
fost aplicate  37 amenzi în valoare totală de 97.500 lei. 
În cadrul unei societăţi cu profil de activitate  “baruri” a fost găsită la lucru  o tânără  cu 
vârsta  sub 18 ani, care nu avea încheiat contract individual de muncă, I.T.M.Bihor 
făcând  demersuri  organelor  de  cercetare  penală,  în  temelui  art.280(1)  din  Legea 
nr.53/2003-Codul muncii.
Număr  deficienţe  constatate:  1.646,  fiind  dispuse tot  atâtea  măsuri  pentru  remedierea 
acestora.
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.

2.2.  În  cadrul   Campaniei  naţionale  privind  verificarea  respectării   prevederilor  legale 
referitoare  la  securitatea  şi  sănătatea  în  muncă  şi  relaţiile  de  muncă  în  domeniul 
construcţiilor, în perioada 23.09.2009- 25.09.2009, s-au constatat următoarele:

Pe linia relaţiilor de muncă :
-Număr de angajatori controlaţi : 17 ;
-Număr angajatori sancţionaţi: 8;
-Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 9, valoarea totală a amenzilor fiind de  11.000 
lei;
-Număr deficienţe constatate: 285, dispunându-se tot atâtea măsuri pentru remedierea lor.
Au fost identificaţi un număr de 2 angajatori care practicau munca fără forme legale cu 4 
persoane depistate care lucrează fără forme legale, aplicându-se amenzi  în valoarea 
totală de 6.000 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;
-nedepunere state de plată;
-nedepunere declaraţii fiscale;
-nerespectarea prevederilor cu privire la repausul săptămânal ;
-neînregistrarea societăţii la ITM;
-neprezentare foi colective de prezenţă;
-neachitarea drepturilor salariale;
-neprogramarea concediilor de odihnă anual;
-neprezentare regulament intern al societăţii.
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Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă:  
 -Număr de angajatori controlaţi : 17;  
- Număr angajatori sancţionaţi: 14;
 -Număr sancţiuni contravenţionale aplicate:  15,  constând în 13 avertismente şi  2 amenzi 
în valoare totală de 7.000 lei;
 -Număr deficienţe constatate: 36.
Deficienţele constatate au fost: 

-neataşare fişe de aptitudine la fişele de instruire;
-instalaţii de împământare neconforme;
-pregătire neconformă lucrător desemnat;
-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. INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC  AL JUDE ULUI BIHOR  Ă Ţ  aduce la 
cunoştinţa angajatorilor cu capital integral privat faptul că în vederea obţinerii “APROB RIIĂ  
ca operaţiunile de păstrare şi completare a carnetelor de muncă să fie efectuate la sediul 
angajatorilor”, pentru anul calendaristic 2010, potrivit art.3 alin. 1 din Legea nr.130/1999 
republicată,  este  necesar  să  depună  la  sediul  inspectoratului,  începând  cu  data  de 
01.10.2009  , dosarul  de solicitare  a acesteia.
Pentru  angajatorii  care  solicit  prelungirea  aprob rii  pentru  anulă ă  
calendaristic  2010  “Cererea de prelungire a aprobării  pentru anul 2010” se depune 
până la data de 30.11.2009 .
Nerespectarea de către angajator a termenului atrage după sine decăderea din dreptul de 
a depune o nouă cerere de prelungire a aprobării. 
În acestă situaţie angajatorul va putea solicita o nouă aprobare.
Formularele se procură de la sediul ITM – Bihor camera P 13, E 09 şi de pe site-ul ITM 
Bihor la adresa  www.itmbihor.ro.,  unde găsiţi  mai  multe informaţii  privind “Metodologia 
privind aprobarea ca operaţiunile de păstrare şi completare a carnetelor de muncă să fie  
efectuate la sediul angajatorilor prevăzuţi  la art. 1 din Legea nr.130/1999 privind unele  
măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă,republicată aprobată prin Dezia nr,  
196/09.09.2009” precum si documentele pe care trebuie să le conţină dosarul de solicitare 
a aprobării.

3.2. COLABORARE ROMÂNO - MAGHIARĂ

În perioada 06.10.2009-07.10.2009,  cu ocazia proiectului  programului de colaborare cu 
INSPECTORATUL DE SECURITATE ÎN MUNCĂ şi INSPECTORATUL DE RELAŢII DE 
MUNCĂ a regiunii ESZAK – ALFOLDI (UNGARIA), reprezentanţi ai INSPECTORATULUI 
TERITORIAL DE MUNCĂ BIHOR  împreună cu  reprezentanţi ai inspectoratelor regionale 
pe  linie  de  relaţii  de  muncă  şi  securitate  în  muncă  din  DEBRECZEN  UNGARIA,  au 
participat  la  un control  comun la un agent  economic care avea ca obiect  principal  de 
activitate prelucrarea primară a lemnului.
Privitor la aspectele constatate s-a efectuat un schimb de informaţii în ceea ce priveşte 
încadrarea în legislaţia  specifică celor două ţări europene.
În mod deosebit s-au punctat elementele comune cât şi elementele care fac diferenţa 
conform prevederilor legislaţiei specifice celor două ţări.
Aceasta a fost cea de  a cincea întîlnire de acest gen, având ca subiect   concretizarea 
declaraţiilor  de  intenţii  făcute  de  inspectorii  generali  din  UNGARIA  şi  ROMÂNIA,  în 
octombrie 2005.
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3.3. ACTIVITATE SISTATĂ

În cursul lunii septembrie 2009 a fost sistată activitatea  unui număr de 48 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 care prezentau riscuri electrice electrice.
Pentru deficienţele constatete  a fost sistată activitatea a două unităţi.

DIRECTOR COORDONATOR                                 DIRECTOR COORDONATOR ADJUNCT R.M.
        ing. Mircea MATEI                 ec. ing. Simona IANCU

DIRECTOR COORDONATOR ADJUNCT S.S.M.
                    ing. Eugen CÎRMACIU

COMP. LEGISLAŢIE CONTENCIOS
                                                                  cons. jr.   Loredana ŞUTA

                                                                                                        
                                                           

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