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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  ▪  E-mail : itmbihor@itmbihor.ro

Nr. 108121/11.02.2009 
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 01.01.2009 – 31.01.2009:  
Nr. 
crt. Informaţii de Interes Public conform L544/2001 ianuarie 

2009 
Cumulat 

01.01. – 31.01.2009 

1 Număr unităţi controlate, din care : 493 493 
-  în domeniul relaţiilor de muncă 340 340  
-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 153 153 

2 Număr sancţiuni contravenţionale, din care: 150 150 
-  în domeniul relaţiilor de muncă 115 115  
-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 35 35 

2.1 Nr.amenzi / valoare lei 61/201.800 61/201.800 
-  în domeniul relaţiilor de muncă 47/117.800 47/117.800  
-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 14/84.000 14/84.000 

2.2 Avertismente 89 89 
-  în domeniul relaţiilor de muncă 68 68  
-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 21 21 

3 Nr. unităţi / Nr. persoane identificate cu cazuri de muncă fără 
forme legale de angajare 10/14 10/14 

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

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 3.456 3.456 

7 Număr dispoziţii de desfacere a contractelor individuale de muncă 
înregistrate la Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Bihor  6.124 6.124 

8 Număr angajatori nou înregistraţi la Inspectoratul Teritorial de 
Muncă al judeţului Bihor 197 197 

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 31.01.2009 

77.015/17.382 

10 Numărul total al autorizaţiilor de muncă aflate în gestiunea 
Inspectoratului Teritorial de Muncă al judeţului Bihor la data de 
31.01.2009 

65 

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 
31.01.2009. 
NOTĂ:  din cele 37 de societăţi, doar 34 societăţi comerciale mai 
au ca obiect principal de activitate plasarea forţei  de muncă în 
străinătate. Conform adreselor OFICIULUI REGISTRULUI 
COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR 
nr.4961/22.03.2007,  respectiv adresei nr.35952/11.06.2008, două 
dintre cele 34 societăţi nu mai funcţionează. 
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2. Diverse 
 
2.1. Pe parcursul lunii ianuarie 2009 se observă creşterea diferenţei negative dintre 
numărul contractelor individuale de muncă nou înregistrate (3.456) şi numărul dispoziţiilor 
de desfacere a contractelor individuale de muncă înregistrate la Inspectoratul Teritorial de 
Muncă al judeţului Bihor“ (6.124).  
 
La I.T.M. Bihor au fost înregistrate un număr de 24 de 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 februarie 2009 –martie 2009 a unui  număr estimativ de 980 de salariaţi din 
diferite sectoare de activitate: construcţii, comerţ, textile, industria petrolieră,încălţăminte. 
 
 
 

 
INSPECTOR ŞEF 
ing. Liviu LUPEA 


