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Nr. 127662/10.11.2009
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 01.10.2009 – 31.10.2009: 

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

2009
Cumulat

01.01. – 31.10.2009
1 Număr unităţi controlate, din care : 551 4.899

- -  în domeniul relaţiilor de muncă 382 3.289
-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 169 1.610

2 Număr sancţiuni contravenţionale, din care: 399 2.640
-  în domeniul relaţiilor de muncă 311 1.995
-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 88 645

2.1 Nr.amenzi / valoare lei 137/488.900 1.013/3.515.600
- -  în domeniul relaţiilor de muncă 108/365.900 827/2.630.100

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 29/123.000 186/885.500
2.2 Avertismente 262 1.627

- -  în domeniul relaţiilor de muncă 203 1.168
-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 59 459

3 Nr. unităţi / Nr. persoane identificate cu cazuri de muncă fără 
forme legale de angajare 34/66 305/683

4 Număr accidente în muncă înregistrate, din care: 10 43
-accidente mortale 1 3
-accidente soldate cu incapacitate temporară de muncă (ITM) 9 40

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 4.766 42.422

7 Număr dispoziţii de desfacere a contractelor individuale de muncă 
înregistrate la Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Bihor 6.209 62.293

8 Număr  angajatori nou  înregistraţi  la  Inspectoratul  Teritorial  de 
Muncă al judeţului Bihor 153 1.535

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 31.10.2009

79.954/38.669

10 Numărul  total  al  autorizaţiilor  de  muncă  aflate  în  gestiunea 
Inspectoratului Teritorial  de Muncă al  judeţului  Bihor la data de 
31.10.2009

88

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 
31.10.2009.
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 147 angajatori.
Au  fost  sanţionaţi  un  număr  de  80 angajatori,  fiind  aplicate  un  număr  de  135 sancţiuni 
contravenţionale,  valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 103.800 lei. 
Au fost identificaţi un număr de 15 angajatori care practicau munca fără forme legale de angajare, 
fiind depistate 18  persoane care lucrează fără forme legale de angajare.  În acest sens au fost 
aplicate 15 amenzi în valoare totală de 27.000 lei. 
Număr deficienţe constatate: 1.713, 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;
- neplanificare concedii de odihnă;
- netrasmitere  REVISAL;
- neacordare îndemnizaţie de minim 75% din salariul de bază, în cazul întreruperii temporare a 

activităţii angajatorului din motive economice, aşa cum este prevăzut la art. 53 din Legea 53-
Codul Muncii;

- neacordare drepturi salariale;
- neacordarea sporului pentru munca prestată în zilele de sărbători legale;
- neprezentare fişe de aptitudini.

2.2.  În  cadrul   Campaniei  naţionale  privind  verificarea  respectării  prevederilor  legale 
referitoare  la  relaţiile  de  muncă  în  domeniul SILVICULTURII, în  octombrie  2009,  s-au 
constatat următoarele:

Pe linia relaţiilor de muncă :
-Număr de angajatori controlaţi : 10 ;
-Număr angajatori sancţionaţi: 3;
-Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 5, valoarea totală a amenzilor fiind de  6.000 lei;
-Număr deficienţe constatate: 203, dispunându-se tot atâtea măsuri pentru remedierea lor.
A fost identificat  un  angajator care practica munca fără forme legale fiind depistate 3 persoane 
care lucrau fără forme legale, aplicându-se amenzi  în valoarea totală de 4.500 lei.
Deficienţele constatate au fost:
-neîncheiere contracte individuale de muncă, neînregistrare contracte individuale de muncă;
-neînfiinţare şi netransmitere REVISAL;
-nerespectarea prevederilor cu privire la contractul individual de muncă cu timp parţial;
-neîntocmire fişe post ;
-nerespectarea prevederilor cu privire la repausul săptămânal ;
-neprezentare foi colective de prezenţă;
-neachitarea drepturilor salariale;
-nerespectarea prevederilor legale cu privire la munca suplimentară;
-neprogramarea concediilor de odihnă anual;
-neprezentare regulament intern al societăţii.

2.3. Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă în cadrul Campaniei Naţionale de verificare a a 
ctivităţilor  din  agricultură şi  servicii  anexe,  în  cursul  lunii  octombrie  2009 s-au verificat  15 
angajatori.
Pentru cele 27 deficienţe constatate au fost dispuse tot atâtea măsuri de remediere a acestora. Au 
fost aplicate 10 sancţiuni, constând în 8 avertismente şi 2 amenzi în valoare totală de 8.000 lei.
Deficienţele constatate se referă la :
-lipsa mijloacelor de informare şi instruire lucrători;
-planul de prevenire şi protecţie neactualizat;
-fişa postului fără atribuţiile şi răspunderile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
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2.4. În cadrul  Campaniei în Transporturi, în cursul perioadei de referinţă, inspectorii de muncă 
din cadrul compartimentului securitate şi sănătate în muncă  au participat la instruirea salariaţilor 
pentru conştientizarea pericolelor din domeniul transporturilor la 5 angajatori.

3. DIVERSE

3.1. INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ AL JUDEŢULUI BIHOR   readuce în atenţia 
angajatorilor care solicită prelungirea aprobării ca operaţiunile de păstrare şi completare a 
carnetelor de muncă să fie efectuate la sediul angajatorilor pentru anul calendaristic 2010 
faptul  că  “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.

Pentru prelungirea aprobării sunt necesare doar “ cerere tip “ şi cazier judiciar valabil în original 
sau în copie  în situaţia în care persoana este împuternicită şi de către alt angajator.
Recomandăm  angajatorilor  să  uzeze  de  posibilitatea  prelungirii  aprobării  menţionate  mai  sus, 
aceasta  fiind  mai  facilă  în  comparaţie  cu  procedura  obţinerii  unei  noi  aprobări  aşa  cum este 
prezăzut de “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 Decizia nr.  
196/09.09.2009”.

Formularele se procură atât de la sediul ITM – Bihor camera P 13, E 09 cât şi de pe site-ul ITM 
Bihor la adresa  www.itmbihor.ro., unde găsiţi mai multe informaţii referitoare la documentele pe 
care trebuie să le conţină dosarul de solicitare a aprobării.

3.2. ACTIVITATE SISTATĂ

În cursul lunii  octombrie 2009 a fost sistată activitatea  unui număr de 29 instalaţii de muncă, 
acestea nefiind în conformitate cu normele de securitate în muncă. 
Dintre echipamentele de muncă sistate, marea majoritate au fost schele şi echipamente  de muncă 
acţionate electric cu protecţie necorespunzătoare vis-a-vis de electrocutare la atingere indirectă 
( ex.:betoniere).

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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