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Nr. 24725/19.04.2011 
 
 
 
 

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 01.03.2011 – 31.03.2011:  

 
Nr. 
crt. 

Informaţii de Interes Public conform L544/2001 martie 2011 
Cumulat 

01.01. – 31.03.2011 

1 Număr unităţi controlate, din care : 579 1.729 

 - -  în domeniul relaţiilor de muncă 427 1.321 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 152 408 

2 Număr sancţiuni contravenţionale, din care: 635 1.640 

 -  în domeniul relaţiilor de muncă 353 1.054 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 282 586 

2.1 Nr.amenzi / valoare lei 171/974.500 506/2.940.500 

 - -  în domeniul relaţiilor de muncă 130/786.000 387/2.361.000 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 41/188.500 119/579.500 

2.2 Avertismente 464 1.134 

 - -  în domeniul relaţiilor de muncă 223 667 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 241 467 

3 Nr. unităţi / Nr. persoane identificate cu cazuri de muncă 
fără forme legale de angajare 

81/291 215/673 

4 Număr accidente în muncă înregistrate, din care: 
8 13 

 -accidente mortale  1 1 

-accidente soldate cu incapacitate temporară de muncă (ITM)  7 12 

5 Număr accidente în muncă cu urmări de invaliditate la 
încheierea incapacităţii temporare de muncă 

0 0 

6 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 31.03.2011. 

40 

 

 
În cursul lunii martie 2011 la I.T.M. Bihor  au fost înregistrate 4 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 martie 2011- aprilie 2011 a unui  număr estimativ de 114 salariaţi care activează 
în administraţia locală. 
 
 
 
 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 
INSPECŢIA MUNCII  

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BIHOR 
Str. Armatei Române nr. 1B, cod poştal 410087, Oradea, jud. Bihor 
Tel.: (0259) 475268, (0259) 437804 Fax: (0259) 407440 
www.itmbihor.ro 
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2. CAMPANII CONTROL 
 
2.1. În cadrul Campaniei naţionale „O ZI PE SĂPTAMÂNĂ” în domeniul relaţiilor de 
muncă, în luna martie  2011, au fost controlaţi un număr de 239 angajatori. 
Au fost sancţionaţi un număr de 124 angajatori, fiind aplicate un număr de 178 sancţiuni 
contravenţionale,  valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 330.500 lei.  
Au fost identificaţi un număr de 44 angajatori care practicau munca fără forme legale de 
angajare, fiind depistate 124 persoane care lucrează fără forme legale de angajare. În 
acest sens au fost aplicate 43 amenzi în valoare totală de  287.000 lei.  
Număr deficienţe constatate: 1.155 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; 
- netransmiterea  REVISAL ; 
- 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; 
- nerespectarea prevederilor Legii nr. 202/2002; 
- nerespectarea prevederilor O.G.96/2003; 
- neachitarea drepturilor salariale; 
- nerespectarea prevederilor cu privire la munca prestată în zilele de sărbătoare legală; 
- nerespectarea prevederilor cu privire la munca de noapte. 
 
2.2. În cadrul acţiunii de depistare a străinilor angajaţi în mod ilegal, acţiune organizată în 
cooperare cu Oficiul Romăn pentru Imigrări, în martie 2011, au fost controlaţi un număr de 
4 angajatori. 
A fost identificat un angajator care practica munca fără forme legale de angajare, fiind 
depistate 2 persoane străine (chinezi) care lucrau fără forme legale de angajare, neavând 
încheiate contracte individuale de muncă. În acest sens a fost aplicată o amendă în 
valoare de 6.000 lei.  
 
3. Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, în luna martie 2011, pentru neconformităţile 
constatate a fost sistată activitatea unui număr de 3 instalaţii de muncă (ex.: instalaţii 
electrice, gater, tractor dotat necorespunzător pentru exploatări forestiere). 
 
4. Prin Decretul nr.410 din 31.03.2011 s-a promulgat Legea nr.40/31.03.2011 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.53/2003-Codul Muncii. 
Legea nr.40/31.03.2011  intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea 1. 
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