
             
 

  

 
Pagina : 1 / 3 

 
        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. 6.351/15.09.2010 
 
 

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 01.08.2010 – 31.08.2010:  

 
Nr. 
crt. 

Informaţii de Interes Public conform L544/2001 August 2010 
Cumulat 

01.01. – 31.08.2010 

1 Număr unităţi controlate, din care : 471 4.461 

 - -  în domeniul relaţiilor de muncă 329 3.165 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 142 1.194 

2 Număr sancţiuni contravenţionale, din care: 325 4.541 

 -  în domeniul relaţiilor de muncă 277 3.444 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 48 1.097 

2.1 Nr.amenzi / valoare lei 78/330.500 949/3.583.300 

 - -  în domeniul relaţiilor de muncă 61/249.500 768/2.844.800 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 17/81.000 171/738.500 

2.2 Avertismente 247 3.602 

 - -  în domeniul relaţiilor de muncă 216 2.676 

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 31 926 

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

26/44 314/613 

4 Număr accidente în muncă înregistrate, din care: 
8 34 

 -accidente mortale  0 2 

-accidente soldate cu incapacitate temporară de muncă (ITM)  8 32 

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 

4.469 37.994 

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

4.971 42.838 

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

136 1.202 

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 31.08.2010 

64.650/44.186 

10 Numărul total al autorizaţiilor de muncă aflate în gestiunea 
Inspectoratului Teritorial de Muncă al judeţului Bihor la data de 
31.08.2010 

116 

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 
31.08.2010. 

40 
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Comparativ cu luna iulie 2010, pe parcursul lunii august 2010 se constată  următoarele: 
-diminuarea numărului contractelor individuale de muncă nou înregistrate la Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Bihor cu un  procent de 17% ; 
-diminuarea numărului dispoziţiilor de desfacere a contractelor individuale de muncă înregistrate la 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor  cu un  procent de 3 %; 
-creşterea numărului de angajatori nou înregistraţi la Inspectoratul Teritorial de Muncă cu un procent  
de 1%. 
 

În cursul lunii august 2010 la I.T.M. Bihor au fost înregistrate 7 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 
septembrie-noiembrie 2010 a unui  număr estimativ de 517 salariaţi care aparţin unor societăţi 
comerciale (care activează în domeniul produselor petroliere, exploatării miniere) cât şi salariaţi ai 
unor instituţii publice. 
 
2. CAMPANII CONTROL 
 
2.1. În cadrul Campaniei naţionale „O ZI PE SĂPTAMÂNĂ” în domeniul relaţiilor de muncă, în 
luna  august  2010, au fost controlaţi un număr de 131 angajatori. 
Au fost sancţionaţi un număr de 72 angajatori, fiind aplicate un număr de 144 sancţiuni 
contravenţionale,  valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 75.000 lei.  
Au fost identificaţi un număr de 16 angajatori care practicau munca fără forme legale de angajare, 
fiind depistat 17 persoane care lucrează fără forme legale de angajare. În acest sens au fost aplicate 
16 amenzi în valoare totală de 51.000 lei.  
Număr deficienţe constatate: 1.154  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 perioada 12.08.2010-14.08.2010 s-a desfăşurat Campania naţională privind verificarea 
respectării  prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă în domeniul 
construcţiilor. 
 

Pe linia relaţiilor de muncă, se constată : 
-Număr de angajatori controlaţi :32; 
-Număr angajatori care practica munca fără forme legale/ Număr persoane depistate care lucrează 
fără forme legale :6/9 ; 
-Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 26, în valoare totală de 32.000 lei; 
-Număr amenzi aplicate pentru munca fără forme legale/ Valoare totală amenzi aplicate pentru munca 
fără forme legale:6/27.000; 
-Număr deficienţe constatate: 360 dispunându-se tot atâtea măsuri pentru remedierea lor. 
Deficienţele constatate au fost: 
- nu se ţine evidenţa orelor de muncă prestate de salariaţi; 
- nu se respectă durata timpului de lucru; 
- nu toţi salariaţii au prezentat la unitate carnetele de muncă; 
- nu sunt completate dosarele de personal cu acte de calificare; 
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- nu se respectă prevederile legale cu privire la asociatul unic; 
- s-au primit la muncă persoane fără încheierea contractelor individuale de muncă; 
- nu se respectă prevederile Contractului Colectiv de Muncă unic la nivel naţional cu privare la 

coeficienşii de ierarhizare; 
- nu s-a transmis REVISAL-ul; 
- nu s-a făcut dovada achitării drepturilor salariale. 
 

Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă:   
 -Număr de angajatori controlaţi : 36;   
 -Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 24 constând în 15 avertismente şi 9 amenzi în valoare 
totală de 36.000 lei; 
 -Număr deficienţe constatate: 61, dispunându-se tot atâtea măsuri de remediere a acestora . 
Deficienţele constatate au fost:  
- lipsă materiale de informare – instruire; 
- executări lucrări în domeniul electric cu personal neautorizat; 
- lipsă verficatori schele; 
- schele neconforme; 
- betonieră fără verificarea prizei  de pământ. 
 
3. Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, în luna august  2010, pentru neconformităţile constatate a 
fost sistată activitatea unui număr de 23 instalaţii de muncă, majoritatea acestora fiind schele  şi 
betoniere neconforme cu prevederile legislative în vigoare. 
 
4.Contracte colective de muncă 
 

Potrivit art.3 alin.1 punctul B lit.p şi q din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei 
Muncii modificat prin Hot.662/2010, începând din data de 26.07.2010 INSPECTORATUL 
TERITORIAL DE MUNCĂ AL JUDEŢULUI BIHOR îndeplineşte atribuţii în domeniul contractelor 
colective de muncă în ceea ce priveşte înregistrarea şi organizarea evidenţei acestora şi exercită, în 
condiţiile prevăzute de lege, concilierea şi arbitrajul în cazul conflictelor de interese. 
 

Contractele colective de muncă şi actele adiţionale la acestea, în vigoare la data de 26.07.2010, au 
fost preluate în evidenţa I.T.M. Bihor prin Protocolul de predare-preluare a documentelor privind 
contractele colective de muncă şi conflictele de interese, încheiat între Agenţia Teritorială pentru 
Prestaţii Sociale Bihor şi Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor în data de 13.08.2010. 

 
5. Potrivit Hotărârii nr. 1.768 din 22 decembrie 2005 (*actualizată*) privind preluarea din 
carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul 
public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, 
în vederea realizării activităţii de preluare a datelor din carnetele de muncă sau din alte documente 
complementare necesare dovedirii stagiului de cotizare, inclusiv cea de creare a arhivei electronice 
prin scanarea carnetelor de muncă,  
persoanele fizice şi juridice care deţin sau păstrează, potrivit prevederilor legale, carnete de muncă 
sunt obligate să le predea, în integralitate, caselor teritoriale de pensii. 
Termenul-limită de predare a carnetelor de muncă de către persoanele fizice şi juridice, pentru 
activitatea de scanare a carnetelor de muncă este 30 noiembrie 2010. 
 
6.Mutare locaţie punct de lucru I.T.M. SALONTA 
 

Începând cu data de 10.09.2010, PUNCTUL DE LUCRU SALONTA al Inspectoratului Teritorial de 
Muncă Bihor  îşi desfăşoară activitatea la noua locaţie din Salonta , str. Republicii nr.92 (lângă fostul 
Hotel Sport, spre gară, lângă parc). 
 
 
      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  
    


