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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 

Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
sub nr. 9951 

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. 104259/11.12.2008 

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 01.11.2008 – 30.11.2008:  

Nr. 
crt. Informaţii de Interes Public conform L544/2001 noiembrie 

2008 
Cumulat 

01.01. – 30.11.2008 

1 Număr unităţi controlate, din care : 403 5.053 
-  în domeniul relaţiilor de muncă 245 3.339  
-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 158 1.714 

2 Număr sancţiuni contravenţionale, din care: 149 2.394 
-  în domeniul relaţiilor de muncă 104 1.759  
-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 45 635 

2.1 Nr.amenzi / valoare lei 57/184.000 926/3.123.400 
-  în domeniul relaţiilor de muncă 42/99.000 730/2.100.900  
-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 15/85.000 196/1.022.500 

2.2 Avertismente 92 1.468 
-  în domeniul relaţiilor de muncă 62 1.029  
-  în domeniul securitate şi sănătate în muncă 30 439 

3 Nr. unităţi / Nr. persoane identificate cu cazuri de muncă fără 
forme legale de angajare 15/28 259/609 

4 Număr accidente în muncă înregistrate, din care: 14 65 
-accidente mortale  0 9  
-accidente soldate cu incapacitate temporară de muncă (ITM)  14 56 

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 5.687 68.075 

7 Număr dispoziţii de desfacere a contractelor individuale de muncă 
înregistrate la Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Bihor  6.400 72.587 

8 Număr angajatori nou înregistraţi la Inspectoratul Teritorial de 
Muncă al judeţului Bihor 151 2.481 

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 30.11.2008 

81.061/48.554 

10 Numărul total al autorizaţiilor de muncă aflate în gestiunea 
Inspectoratului Teritorial de Muncă al judeţului Bihor la data de 
30.11.2008 

55 

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 
30.11.2008. 
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. 

37 
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2. Mutarea Inspectoratului Teritorial de Muncă Bihor în noul sediu 
 
În data de 10.12.2008 a avut loc recepţia la terminarea lucrărilor la obiectivul de 
investiţii ‘’Noul sediu al INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ BIHOR’’. 
La lucrările comisiei de recepţie la finalizarea lucrărilor au participat ca invitaţi 
reprezentanţi ai următoarelor instituţii: INSPECŢIA MUNCII, INSPECTORATUL 
JUDEŢEAN ÎN CONSTRUCŢII BIHOR, INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE 
URGENŢĂ CRIŞANA BIHOR, PROIECT BIHOR, S.C. CIAC S.A.. 
 
Recepţia s-a efectuat cu recomandări şi cu obiecţiuni consemnate de Comisie în proces 
verbal, lucrările aferente fiind efectuate de S.C. CIAC S.A., executantul lucrărilor, până la 
data de 17.12.2008. 
 
În perioada 17.12.2008-21.12.2008 va avea loc mutarea  Inspectoratului Teritorial De 
Muncă Bihor din actualul sediu la noul sediu situat  în Calea Armatei Române nr.1A, 
corpul D. 
 
Având în vedere derularea lucrărilor de debranşare/rebranşare a sistemului informatic 
propriu de la/la sistemul naţional, în perioada 17.12.2008-19.12.2008 nu se pot prelua sau 
emite documente, context în care angajatorii şi angajaţii sunt solicitaţi să se adreseze  
I.T.M. Bihor până în 16.12.2008 în vechiul sediu, respectiv după 22.12.2008 în noul sediu. 
 
3.DIVERSE 
 
3.1 Din analiza indicatorilor “Număr contracte individuale de muncă înregistrate la 
Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Bihor “ (5.687) şi “Număr dispoziţii de 
desfacere a contractelor individuale de muncă înregistrate la Inspectoratul Teritorial de 
Muncă al judeţului Bihor“ (6.400), se observă o diferenţă negativă care reflectă o situaţie 
de criză pe piaţa muncii, criză care poate fi pusă şi pe seama disponibilizărilor.  
 
Pe parcursul lunilor octombrie2008-noiembrie 2008, la I.T.M. Bihor un număr de 15 
angajatori au înregistrat notificări în conformitate cu prevederile art.71¹ din Legea 
nr.53/2003 Codul Muncii. 
Notificările cuprind informaţii cu privire la intenţia de concediere colectivă  pe parcursul 
perioadei octombrie 2008 –aprilie 2009 a unui  număr total de 914 de salariaţi. 
 
3.2 
Prin decizia nr.594/27.11.2008 s-a aprobat ‘’Metodologia privind aprobarea ca 
operaţiunile de păstrare şi completare  a carnetelor de muncă să fie efectuată la 
sediul angajatorilor prevăzuţi la art.1 din Legea  nr.130/1999 privind unele măsuri de 
protecţia persoanelor încadrate în muncă’’ care solicită acordul I.T.M. -ului în acest 
sens. 
Prezenta decizie intră în vigoarea începând cu 01.12.2008. 
Cu aceeaşi dată se abrogă ‘’Decizia nr.8/217.01.2006 de aprobare a Metodologiei privind 
aprobarea ca operaţiunile de păstrare şi completare  a carnetelor de muncă să fie 
efectuată la sediul angajatorilor prevăzuţi la art.8 din Legea  nr.130/1999 privind unele 
măsuri de protecţia persoanelor încadrate în muncă’’. 
Metodologia este postată pe site-ul oficial al I.T.M. Bihor : www.itmbihor.ro , împreună cu 
informaţiile referitoare la conţinutul dosarului necesar angajatorilor care solicită pentru 
prima dată aprobarea  cât şi pentru angajatorii care solicită prelungirea aprobării pentru 
anul 2009. 
Cererea de prelungire a aprobării pentru anul 2009 se depune până la data de 
31.01.2009. 

http://www.itmbihor.ro/
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3.3 CAMPANII 
 
3.3.1 În noiembrie 2008 în cadrul  Campaniei naţională “ Verificarea respectării prevederilor 
legale referitoare  la securitatea şi sănătatea în muncă în vederea asigurării unui mediu de 
muncă decent- sigur şi sănătos”, se constată : 
 
Pe linia relaţiilor de muncă : 
-Număr de angajatori controlaţi : 183 ; 
-Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 75, din care 45 de avertismente şi 30 de amenzi în 
valoare totală de 67.000 lei; 
-Număr deficienţe constatate: 478, dispunându-se tot atâtea măsuri pentru remedierea lor. 
Deficienţele constatate au fost: 
- nerespectarea prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal; 
- nerespectarea prevederilor legale cu privire la munca suplimentară; 
- nerespectarea prevederilor legale cu privire la durata timpului de muncă; 
- neacordarea concediului de odihnă; 
- negarantarea în plată a  salariului minim; 
-neacordarea îndemnizaţiei de minim 75% pentru întreruperea temporară a activităţii angajatorului; 
- neinformarea inspectoratului teritorial de muncă cu privire la starea de graviditate a salariatelor. 
 
Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă:   
 -Număr de angajatori controlaţi : 143;   
 -Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 41, constând în 27 avertismente şi 14 amenzi, în 
valoare totală de 70.200 lei; 
 -Număr deficienţe constatate: 242. 
Deficienţele constatate au fost:  
- neevaluarea riscurilor la locul de muncă; 
- instruire salariaţi neadecvată; 
- echipamente de muncă neconforme ; 
- schele necorespunzătoare; 
-condiţii neconforme lucru la înălţime; 
-neacordare echipamente individuale de protecţia muncii. 
 
3.3.2  În data de 28.11.2008 s-a finalizat prima etapă a Campaniei naţionale pentru 
conştientizarea angajatorilor privind riscurile specifice la care sunt expuse grupurile 
sensibile la riscuri ( femei gravide, lehuze, femei care alăptează, tinerii, lucrători în vârstă, 
persoane cu dizabilităţi, imigranţi ). 
Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă  în perioada 15.09.2008-28.11.2008 s-au înregistrat 
următoarele rezultate:   
- În ceea ce priveşte munca femeilor gravide, lehuze sau care alăptează 
-Număr unităţi controlate : 9  
-Număr total de femei gravide, lehuze sau care alăptează din unitatea controlată:81 
-Număr măsuri dispuse pentru deficienţele constatate : 9  
-Număr sancţiuni aplicate: 1 avertisment  
-Măsurile cele mai frecvent dispuse în urma controalelor: 

-evaluare riscuri; 
-amenajare cameră pentru gravide; 
-panouri de semnalizare. 

- În ceea ce priveşte munca tinerilor (15-18 ani) 
-Număr unităţi controlate : 13  
-Număr total tineri din unitatea controlată:14 
-Număr măsuri dispuse pentru deficienţele constatate :15  
-Număr sancţiuni aplicate: 2 avertismente  
-Măsurile cele mai frecvent dispuse în urma controalelor: 

-evaluare riscuri; 
-completare fişe instruire; 
-plan propriu de prevenire actualizat; 
-informare lucrători asupra riscurilor identificate. 
 



             
 

  

 
Pagina : 4 / 4 

- În ceea ce priveşte munca lucrătorilor în vârstă ( peste 55 ani) 
-Număr unităţi controlate : 14  
-Număr total lucrători în vârstă din unitatea controlată:232 
-Număr măsuri dispuse pentru deficienţele constatate :14  
-Număr sancţiuni aplicate: 1 amendă în valoare de 3.000 lei şi 2 avertismente   
-Măsurile cele mai frecvent dispuse în urma controalelor: 

-evaluare riscuri; 
-completare fişe instruire; 
-evitare mânuire manuală mase; 
- pauze de odihnă mai dese; 
-evitare lucru la înălţime 
-reactualizare buletine măsurători prize împământare. 

- În ceea ce priveşte munca lucrătorilor cu dizabilităţi 
-Număr unităţi controlate :11; 
-Număr total lucrători cu dizabilităţi din unitatea controlată:30 
-Număr măsuri dispuse pentru deficienţele constatate :11  
-Număr sancţiuni aplicate: 1 amendă în valoare de 4.000 lei şi 3 avertismente   
-Măsurile cele mai frecvent dispuse în urma controalelor: 

-evaluare riscuri; 
-completare fişe posturi; 
-perfecţionare lucrător desemnat; 
-panouri de semnalizare. 

- În ceea ce priveşte munca lucrătorilor imigranţi 
-Număr unităţi controlate :1  
-Număr total lucrători imigranţi din unitatea controlată:1 
-Număr măsuri dispuse pentru deficienţele constatate :1  
-Număr sancţiuni aplicate: 0 
-Măsurile cele mai frecvent dispuse în urma controalelor:-. 
 
3.3.3 În perioada 03.11.2008-28.11.2008 s-a desfăşurat Campania naţională privind 
manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în sectoarele 
construcţii şi comerţ. 
 
Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă:   
-Număr de angajatori controlaţi : 20 ;   
-Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 2, constând în  1 avertisment şi  1 amendă, în valoare 
de 4.000 lei; 
-Număr măsuri dispuse pentru deficienţele constatate: 35. 
-Măsurile cele mai frecvent dispuse în urma controalelor: 

-reamenajarea locului de muncă în sensul diminuării maselor manevrate manual 
-măsuri organizatorice pentru realizarea de condiţii ergonomice în ceea ce priveşte spaţiile 
de depozitare. 
 

3.3.4 În perioada 24.11.2008-27.11.2008 s-a desfăşurat Campania naţională în domeniul 
recuperării materialelor, verificându-se realizarea măsurilor dispuse cu ocazia controalelor 
anterioare. 
-Număr de angajatori controlaţi : 9 ;   
-Număr măsuri dispuse/număr măsuri realizate : 30/30. 
 

 
 

INSPECTOR ŞEF 
ing. Liviu LUPEA 


