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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://itmbihor.ro  ▪  E-mail : itmbihor@itmbihor.ro

Nr. 97751/10.09.2008 
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 01.08.2008 – 31.08.2008: 

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

01.01. – 31.08.2008 

1 Număr unităţi controlate, din care : 374 3.692 
-  în domeniul relaţiilor de muncă 213 2.440  
-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 161 1.252 

2 Număr sancţiuni contravenţionale, din care: 187 1.818 
-  în domeniul relaţiilor de muncă 123 1.336  
-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 64 482 

2.1 Nr.amenzi / valoare lei 69/212.600 689/2.279.600 
-  în domeniul relaţiilor de muncă 53/146.600 556/1.595.600  
-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 16/66.000 133/684.000 

2.2 Avertismente 118 1129 
-  în domeniul relaţiilor de muncă 70 780  
-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 48 349 

3 Nr. unităţi / Nr. persoane identificate cu cazuri de muncă fără 
forme legale de angajare 23/46 194/455 

4 Număr accidente în muncă înregistrate, din care: 4 34 
-accidente mortale  4 8  
-accidente soldate cu incapacitate temporară de muncă (ITM)  0 26 

5 Număr accidente în muncă cu urmări de invaliditate la încheierea 
ITM 0 1 

6 Număr contracte individuale de muncă înregistrate la 
Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Bihor 5.299 49.388 

7 Număr dispoziţii de desfacere a contractelor individuale de muncă 
înregistrate la Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Bihor  6.058 51.303 

8 Număr angajatori nou înregistraţi la Inspectoratul Teritorial de 
Muncă al judeţului Bihor 185 1.862 

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 31.08.2008 

79.121/46.908 

10 Numărul total al autorizaţiilor de muncă aflate în gestiunea 
Inspectoratului Teritorial de Muncă al judeţului Bihor la data de 
31.08.2008 

40 

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 
31.08.2008. 
NOTĂ:  din cele 35 de societăţi, doar 32 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 35 societăţi nu mai funcţionează la data de 22.03.2007 . 

35 
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2.DIVERSE 
 
2.1. În perioada 27.08.2008 – 01.09.2008 s-a desfăşurat Campania în domeniul construcţiilor, 
aceasta fiind a cincea campanie în acest domeniu desfăşurată în anul 2008. 
 
Pe linia relaţii de muncă 
 
Număr de angajatori controlaţi :43 ; 
Număr societăţi/număr persoane care desfăşurau muncă fără forme legale de angajare :5/7; 
Număr sancţiuni contravenţionale aplicate:  7 constând în 5 amenzi pentru munca fără forme 
legale în cuantum de 10.500 lei  ( din totalul amenzilor de12.000 lei ) şi 2 avertismente; 
Număr deficienţe constatate: 65 . 
 
Deficienţele constatate au fost: 
 
- primirea la muncă fără încheierea contractelor individuale de muncă; 
- neîntocmirea foilor colective de prezenţă; 
- nerespectarea prevederilor Contractului colectiv de muncă aplicabil; 
- neîntocmirea programării concediilor de odihnă pe anul 2008; 
- neîntocmirea regulamentului intern; 
- încălcarea prevederilor legale referitoare la regimul de muncă al minorilor. 
 
Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă   
 
- Număr de angajatori controlaţi :  43; 
- Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 19, constând în 16 avertismente şi 3 amenzi,  
   în valoare de 12.000  lei; 
- Număr deficienţe constatate: 71. 
 
Deficienţele constatate au fost:  
 
- evaluare riscuri nefinalizată; 
- nedesemnare coordonator securitate şi sănătate în muncă; 
- lipsă de materiale de informare; 
- consemnare necorespunzătoare a instruirii; 
- fişele de aptitudine nu însoţesc fişele de instruire; 
- instrucţiuni proprii incomplete; 
- echipamente individuale de protecţie neînlocuite; 
- lipsă plan de securitate şi sănătate pe şantier; 
- buletine de verificare a prizelor de împământare vechi. 
 
2.2. În perioada 14.08.2008 – 15.08.2008 s-a desfăşurat acţiunea din Programul Cadru al 
INSPECŢIEI MUNCII pe anul 2008 : ’’ Controlul modului de aplicare a O.U.G. nr.99/2000 
privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia 
persoanelor încadrate în muncă’’. 
 
Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă   
 
- Număr de angajatori controlaţi : 34  ; 
- Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 13 avertismente; 
- Număr de angajatori la care s-au constatat deficienţe/număr deficienţe constatate:34/54 . 
 
Deficienţele constatate au fost:  
- apa minerală acordată avea temperatura mediului ambiant; 
- planul de măsuri nu prevedea măsuri concrete în ceea ce priveşte temperaturile extreme; 
- neîncetarea activităţii între orele 11-17 la cei care nu au asigurat condiţii corespunzătoare 
desfăşurării activităţii. Pentru această deficienţă a fost  sistată activitatea unui număr de 13 unităţi. 
Pentru neconformităţile constatate în perioada raportată a fost  sistată activitatea unui număr de 2  
echipamente de muncă. 
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2.3. ACCIDENTE DE MUNCĂ MORTALE 
 
În luna august 2008 nu s-au produs evenimente mortale, cele  4 evenimente înregistrate în tabelul 
de la punctul 1, sunt evenimente produse în lunile anterioare şi care în luna august 2008 au fost 
înregistrate accidente de muncă în urma avizării dosarelor de către INSPECŢIA MUNCII. 
Cele 4 accidente de muncă înregistrate în august 2008 sunt: 
2.3.1.  
Data producerii evenimentului: 06.03.2008; ora 08.30 
Locul producerii evenimentului: la demolarea unui imobil situat în localitatea ORADEA 
Accident: deces 
Victime: zidar  
Descrierea împrejurărilor care se cunosc şi cauze prezumtive în care s-a produs 
evenimentul: 
În timp ce încerca de pe o schelă să demoleze un buiandrug al unei ferestre, acesta s-a desprins 
şi a lovit schela, iar apoi victima a căzut de pe schelă pe planşeul etajului I al clădirii P+1, de la 
aproximativ 2 m, decedând în jurul orei 09,15. 
Imobilul se afla în faza de demolare. 
Consecinţele accidentului: deces, ora 09.15. 
2.3.2. 
Data producerii evenimentului: 11.06.2008, ora 18.00 
Locul producerii evenimentului: la demolarea unui imobil situat în localitatea BORŞ 
Accident: deces 
Victime: muncitor necalificat în domeniul construcţiilor 
Descrierea împrejurărilor care se cunosc şi cauze prezumtive în care s-a produs 
evenimentul:  
În timp ce lucra la un imobil proprietatea privată la o betonieră alimentată cu energie electrică 
printr-un cablu improvizat, se electrocutează. 
Consecinţele accidentului: decedat la faţa locului. 
2.3.3. 
Data producerii evenimentului: 25.06.2008, ora 09.00 
Locul producerii evenimentului: localitatea BULZ 
Accident: deces 
Victime: muncitor necalificat în domeniul construcţiilor 
Descrierea împrejurărilor care se cunosc şi cauze prezumtive în care s-a produs 
evenimentul:  
În timp ce  efectua o lucrare de demolare a unui horn, tăind armătura unui stâlp , se 
dezechilibrează şi cade de pe schelă. Înălţimea de la care a căzut este aproximativ 4 metri. 
În urma contactului cu planşeul de beton victima, la un interval de 20 minute, decedează în pofida 
manevrelor de resurcitare efectuate de echipajele SMURD şi SALVARE sosite la locul 
evenimentului. 
Consecinţele accidentului: deces produs la locul accidentului , orele 9.30-10.00. 
2.3.4. 
Data producerii evenimentului: 24.07.2008, ora 16.50 
Locul producerii evenimentului: la  un gater dun localitatea CIHEI 
Accident: deces 
Victime: conducător auto 
Descrierea împrejurărilor care se cunosc şi cauze prezumtive în care s-a produs 
evenimentul:  
În timp ce  conducătorul auto descărca autovehiculul  cu care a transportat buşteni de fag, un 
buştean a căzut din mijlocul de transport şi l-a lovit pe conducătorul auto, care a decedat la scurt 
timp după producerea evenimentului. 
Consecinţele accidentului: decedat la faţa locului. 

 
       

INSPECTOR ŞEF 
ing. Liviu LUPEA 


