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        MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

                          I N S P E C Ţ I A    M U N C I I 

INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR 

Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub 

nr. 9951 

410087 ▪ ORADEA ▪ Str. Armatei Române Nr. 1B ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052 
Web : http://www.itmbihor. ro  ▪  Email : itmbihor@itmbihor.ro 

Nr. 3652/09.08.2010 
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 01.07.2010 – 31.07.2010:  
 

Nr. 
crt. 

Informaţii de Interes Public conform L544/2001 Iulie 2010 
Cumulat 

01.01. – 31.07.2010 

1 Număr unităţi controlate, din care : 515 3990 

 - -  în domeniul relaţiilor de muncă 331 2836 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 130 1052 

-  în domeniul asistenţei şi al incluziunii sociale 54 102 

2 Număr sancţiuni contravenţionale, din care: 388 4216 

 -  în domeniul relaţiilor de muncă 280 3167 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 108 1049 

-  în domeniul asistenţei şi al incluziunii sociale 0 0 

2.1 Nr.amenzi / valoare lei 77//229.200 871/3.252.800 

 - -  în domeniul relaţiilor de muncă 55/168.700 707/2.595.300 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 12/60.500 154/657.500 

-  în domeniul asistenţei şi al incluziunii sociale 0/0 0/0 

2.2 Avertismente 321 3.355 

 - -  în domeniul relaţiilor de muncă 225 2.460 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 96 895 

-  în domeniul asistenţei şi al incluziunii sociale 0 0/0 

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

23/32 288/569 

4 Număr accidente în muncă înregistrate, din care: 
5 26 

 -accidente mortale  0 2 

-accidente soldate cu incapacitate temporară de muncă (ITM)  5 24 

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

0 0 

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

5.370 33.525 

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

5.119 37.867 

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

134 1.066 

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 31.07.2010 

64.752/44.043 

10 Numărul total al autorizaţiilor de muncă aflate în gestiunea 
Inspectoratului Teritorial de Muncă al judeţului Bihor la data de 
31.07.2010 

117 

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 
31.07.2010. 

39 
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În luna iulie 2010 numărul contractelor individuale de muncă nou înregistrate la Inspectoratul 
Teritorial de Muncă al judeţului Bihor (5.370) depăşeşte numărul dispoziţiilor de desfacere a 
contractelor individuale de muncă înregistrate (5.119). 
 
Comparativ cu luna iunie 2010, pe parcursul lunii iulie 2010 se constată  următoarele: 
-creşterea numărului contractelor individuale de muncă nou înregistrate la Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Bihor cu un  procent de ~7% ; 
-creşterea numărului dispoziţiilor de desfacere a contractelor individuale de muncă înregistrate la 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor  cu un  procent de ~ 15%; 
-diminuarea numărului de angajatori nou înregistraţi la Inspectoratul Teritorial de Muncă cu un 
procent  de ~12%. 
 
În cursul lunii iulie 2010 la I.T.M. Bihor au fost înregistrate 2 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 
august-octombrie 2010 a unui  număr estimativ de 2.187, salariaţi care aparţin unor societăţi 
comerciale care activează în domeniul produselor petroliere şi care deţin puncte de lucru şi în alte 
judeţe. 
 
2. CAMPANII CONTROL 
 
2.1. În cadrul Campaniei naţionale „O ZI PE SĂPTAMÂNĂ” în domeniul relaţiilor de muncă, în 
luna iulie 2010, au fost controlaţi un număr de 130 angajatori. 
Au fost sancţionaţi un număr de 66 angajatori, fiind aplicate un număr de 113 sancţiuni 
contravenţionale,  valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 54.500 lei.  
Au fost identificaţi un număr de 12 angajatori care practicau munca fără forme legale de angajare, 
fiind depistat 12 persoane care lucrează fără forme legale de angajare. În acest sens au fost aplicate 
10  amenzi în valoare totală de 30.000 lei.  
Număr deficienţe constatate: 929  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 aplicarea Ordinului Ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 431 din 
09.06.2010, la nivelul judeţului Bihor s-a demarat acţiunea de verificare a dosarelor 
persoanelor cu handicap de către o comisie formată din specialişti desemnaţi de către: 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor, Direcţia de Sănătate Publică Bihor şi Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor.  
Conform normelor metodologice din Anexa la Ordinul MMFPS, stabilirea localităţilor de interes s-a 
făcut în funcţie de frecvenţa unui anumit tip de handicap, iar selectarea dosarelor, după incidenţa 
afecţiunilor. 
 

În acest sens, în luna iulie 2010, au fost verificate un număr de 899 dosare de pe raza localităţilor: 
Aleşd,  Vaşcău, Vadu Crişului, Ţeţchea, Bratca, Batăr, Cefa, Nojorid, Gepiu, Sânnicolau Român, 
Sânmartin, Sălacea, Oradea.  
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Dintr-un total de 899 dosare verificate au fost propuse pentru reevaluare un număr de 98 
persoane. Acest fapt nu se datorează în exclusivitate neconcordanţei dintre starea persoanei 
încadrate în grad de handicap şi diagnosticul înscris în actele medicale, ci mai ales datorită 
documentaţiei insuficiente din care nu reiese în mod indubitabil starea de fapt a persoanei încadrate 
în grad de handicap. 
În urma controlului efectuat, s-a constatat faptul că majoritatea certificatelor persoanelor propuse spre 
reevaluare au fost eliberate în perioada 2001-2006, pe baza unor acte medicale insuficiente, spre 
deosebire de certificatele eliberate în perioada 2007-2010, care cuprindeau acte medicale mai 
concludente în vederea încadrării în grad de handicap. 
 

Din cele 127 persoane verificate la domiciliu s-a constatat o neconcordanţă între starea persoanei 
şi gradul de handicap la un număr de 23 cazuri. 
Persoanele cu handicap care nu au fost găsite la domiciliu au fost propuse pentru reevaluare. 
Persoanele cu handicap propuse pentru reevaluare îşi vor completa dosarele cu acte medicale 
concludente care să evidenţieze starea de fapt a acestora, eliberate de medicii specialişti desemnaţi 
de Direcţia de Sănătate Publică Bihor, în baza Protocolului încheiat între Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor şi Direcţia de Sănătate Publică Bihor, iar Comisia de 
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Bihor va reevalua aceste persoane în baza noii 
documentaţii şi a criteriilor legale în vigoare. 
 

Până la data  prezentei  nu s-au aplicat  sancţiuni contravenţionale, Comisia nefiind abilitată în acest 
sens decât cu trasarea de măsuri obligatorii. 
 
2.3. În aplicarea  Deciziei 839/03.06.2010 emisa de Inspectia Muncii coroborat cu Ordinul Prefectului 
Judetului Bihor  nr. 207/2010 in perioada 10.06.2010-09.07.2010   se desfăşoară Campania de 
verificare a modului de aplicare a Legii 416/2001 privind venitul minim garantat.  
 

Deşi Campania se finalizează conform Deciziei nr.  839/03.06.2010 la 09.07.2010, prin Ordinul 
Prefectului Judetului Bihor acesta perioadă a fost prelungită până la 12.08.2010 în vederea verficării 
tuturor primăriilor de pe raza judetului Bihor şi a tuturor dosarelor de ajutor social aflate în plată, 
programarea primăriilor  în vederea efectuării controlului fiind stabilită prin acest Ordin. 
 

În luna iuIie 2010 au fost verificate un numar de 54 de primării, respectiv 3424 dosare, fiind propuse 
spre suspendare/ încetare 874 dosare.   
 

Deficientele pentru care s-a propus suspendarea/încetarea plăţii au fost: 
-lipsă adeverinţă AJOFM în ultimul trimestru; 
-lipsă adeverinţă AJOFM în ultimul semestru; 
-nereevaluarea cazurilor în anul 2010 (semestrial); 
-documentaţie incompletă pentru acordarea ajutorului social . 
 

Până la data prezentei nu s-au aplicat sancţiuni contravenţionale, pentru remedierea deficienţelor 
constatate fiind dispuse măsuri obligatorii cu termene certe de realizare. 
 

3. Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, în luna iulie 2010, pentru neconformităţile constatate a fost 
sistată activitatea unui număr de 31 instalaţii de muncă, majoritatea acestora fiind schele  şi betoniere 
neconforme cu prevederile legislative în vigoare. 
 
 
 
      INSPECTOR SEF                  INSPECTOR SEF ADJ. R.M.        INSPECTOR SEF ADJ. S.S.M. 
  ec. ing. Simona IANCU               ing. Nicolae Ciprian HODUŢ                 ing. Eugen CÎRMACIU 
 
 
 
               
COMP. LEGISLAŢIE CONTENCIOS                  COMP. INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL 
         cons. jr.   Loredana ŞUTA                                          ec. ing. Bianca Maria CURTA  
    


