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        MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 
                          I N S P E C Ţ I A    M U N C I I 
INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR 

410203 ▪ ORADEA ▪ Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2 ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052 
Web : http://www.itmbihor.ro  ▪  E-mail : itmbihor@itmbihor.ro 

Nr.94395/08.07.2008 
 

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 01.06.2008 – 30.06.2008: 

 
Nr. 
crt. Informaţii de Interes Public conform L544/2001 Iunie 2008 Cumulat 

01.01. – 30.06.2008 

1 Număr unităţi controlate, din care : 475 2950 
în domeniul relaţiilor de muncă 284 1972  

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 191 978 
2 Număr sancţiuni contravenţionale, din care: 253 1456 

-  în domeniul relaţiilor de muncă 166 1076  
-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 87 380 

2.1 Nr.amenzi / valoare lei 104/409.500 547/1.714.500 
în domeniul relaţiilor de muncă 67/216.500 441/1.152.500  

-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 37/193.000 106/562.000 
2.2 Avertismente 149 909 

în domeniul relaţiilor de muncă 99 635  
- în domeniul securitate şi sănătate în muncă 50 274 

3 Nr. unităţi / Nr. persoane identificate cu cazuri de muncă fără 
forme legale de angajare 29/79 149/314 

4 Număr accidente în muncă înregistrate, din care: 5 25 
-accidente mortale  1 4  
-accidente soldate cu incapacitate temporară de muncă (ITM)  4 21 

5 Număr accidente în muncă cu urmări de invaliditate la încheierea 
ITM 1 1 

6 Număr contracte individuale de muncă înregistrate la 
Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Bihor 6.348 37.140 

7 Număr dispoziţii de desfacere a contractelor individuale de muncă 
înregistrate la Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Bihor  6.283 38.575 

8 Număr angajatori nou înregistraţi la Inspectoratul Teritorial de 
Muncă al judeţului Bihor 208 1.435 

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 30.06.2008 

79.817/45.591 

10 Numărul total al autorizaţiilor de muncă aflate în gestiunea 
Inspectoratului Teritorial de Muncă al judeţului Bihor la data de 
30.06.2008 

39 

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 
30.06.2008. 
NOTĂ:  din cele 34 de societăţi, doar 31 societăţi comerciale mai 
au ca obiect principal de activitate plasarea forţei  de muncă în 
străinătate. Conform comunicării OFICIULUI REGISTRULUI 
COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR, trei dintre 
cele 34 societăţi nu mai funcţionează la data de 22.03.2007 . 

34 
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2.DIVERSE 
 
2.1. În perioada 23.06.2008 – 27.06.2008 s-a desfăşurat Campania naţională privind 
respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă în domeniul construcţiilor. 

 
Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă   

 
- Număr de angajatori controlaţi : 39  ; 
- Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 21, constând în 15 avertismente şi 6 amenzi,  

     în valoare de 42.000 lei; 
- Număr de angajatori la care s-au constatat deficienţe/număr deficienţe constatate: 39/57 . 

 
Deficienţele constatate au fost:  
 
- lipsă plan securitate şi sănătate în muncă pe şantiere temporare; 
- lipsa supravegherii stării de sănătate; 
- instrucţiuni  privind securitatea şi sănătatea în muncă neconforme,  
- neefectuarea evaluării riscurilor; 
- lipsă coordonator securitate şi sănătate în muncă; 
- neasigurare echipament de protecţia muncii;  
- depăşirea scadenţei de verificare a rezistenţeţor ohmice ale prizelor de pământ. 
 
 
2.2. În perioada 16.06.2008 – 20.06.2008 s-a desfăşurat Campania naţională în domeniul 
mediilor cu potenţial exploziv (fabrici de nutreţuri combinate, silozuri şi mobilă) . 

 
Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă   

 
- Număr de angajatori controlaţi : 16  ; 
- Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 31, constând în 16 avertismente şi 15 amenzi,  

     în valoare de 67.000 lei; 
- Număr de angajatori la care s-au constatat deficienţe/număr deficienţe constatate: 16/32. 

 
Deficienţele constatate au fost:  
 

- neavizarea mediilor cu potenţial exploziv; 
- deficienţe şi şi improvizaţii electrice în medii cu potencial exploziv; 
- lipsa impământării la motoare electrice; 
- neavizare ISCIR pentru recipiente aer comprimat; 
- neefectuarea împământării la recipientele de aer comprimat. 

 
      2.3. Sistări de echipamente de muncă şi instalaţii 
 

            Pentru neconformităţile constatate în perioada raportată a fost  sistată activitatea unui număr           
de 23 echipamente de muncă. 

 
 

   INSPECTOR ŞEF 
      ing. Liviu LUPEA 


