SERVICII PUBLICE DECONCENTRATE – JUDEŢUL BIHOR
Ultima actualizare: iunie 2017
Nr.
crt.

1.

Minister

Ministerul
Mediului,
Apelor şi
Pădurilor -

INSTITUŢIA

ADMINISTRAŢIA
BAZINALĂ DE
APĂ CRIŞURI
ORADEA

Administraţia
Naţională
“Apele
Române”

2.

Ministerul
Agriculturii,
Pădurilor şi
Dezvoltării
Rurale –
Agenţia
Domeniilor
StatuluiADS

A.D.S. –
REPREZENTANŢA
TERITORIALĂ
BIHOR

Datele de legătură
(adresă,
telefon, fax, pag.de
internet)

Nume şi prenume
- conducător
- adjuncţi

Program de
funcţionare şi de
audienţe

Oradea,
Str. Ion Bogdan nr. 35
Tel. 0259-443892
444651
442033
Fax 0259-444237
442064

Dume Dorel-Marcel,
director

Program de
funcţionare:
Luni – Joi
7,30 – 16,00
Vineri:
7,30-13,30

- Legea
Apelor, cu
modificările
şi
completările
ulterioare;

www.apecrisuri.ro
e-mail:
dispecerat@dac.rowater.ro
personal@dac.rowater.ro

Oros Claudiu,
director tehnic
resurse de apă şi
planuri de
management

Audienţe:
Luni – Joi
8,00 – 16,00
Vineri
8,00 – 13,00

- Legea 107 /
25.09.1996

Oradea,
Bd.Dimitrie Cantemir nr. 2426
Tel/fax:
0259-459947
www.domeniilestatului.ro
e-mail:
bihor@domeniilestatului.ro

Imre Istvan,
director tehnic
exploatare lucrări
hidrotehnice

Anichiţoaie Valerică,
director dezvoltare
investiţii
Janota Laszlo
Janos,
reprezentant
teritorial
Vida Levente
Alexandru,
consilier juridic

Program de
funcţionare şi de
audienţe:
Luni – Vineri
8,00 – 16,30
Vineri: 8-14,00

Legislaţie

-Legea
nr.268/2001

Atribuţii principale

- ABA Crişuri administrează resursele de apă din
domeniul public al statului şi infrastructura
sistemului naţional de gospodărire a apelor,
formată din lacuri de acumulare, diguri de
apărare împotriva inundaţiilor, canale, derivaţii,
prize de apă şi alte lucrări specifice, precum şi
infrastructura sistemelor naţionale de veghe
hidrologică şi de monitorizare a calităţii
resurselor de apă aflate în patrimoniul său, în
scopul cunoaşterii şi al gestionării unitare pe
ansamblul ţării a resurselor de apă de suprafaţă
şi subterană.

gestionarea şi exploatarea patrimoniului
de stat;
- administrarea terenurilor destinaţie
agricolă aparţinând domeniului public şi
privat;
- concesionarea sau arenda terenurilor cu
destinaţie agricolă aparţinând domeniului
public privat al statului
-

2
3.

Ministerul
Finanţelor
Publice –
Agenţia
Naţională de
Administrare
Fiscală
A.N.A.F. –
Direcţia
Generală
Regională a
Finanţelor
Publice ClujNapoca

ADMINISTRAŢIA
JUDEŢEANĂ A
FINANŢELOR
PUBLICE BIHOR

Oradea,
str.Dimitrie Cantemir nr. 2b

Rosca Romeo,
şef administraţie

Tel.0259-433050
0259-427982
Fax 0259-433055
e-mail :
ioan.mihaiu.bh@mfinante.ro

Tel.0259-433064
Fax 0259-435209

Tel./ fax
0259-433201

Tel./ fax
0259-433201

Program de
funcţionare:
Luni – Joi
8:00-16:30
Vineri: 8-14,00
Audienţe:
Joi 13,00-15,00

Fandly Marius,
şef administraţie
adjunct –
col.contrib.mijl.

Audienţe:
Miercuri 10,0012,00

Tirla Marin,
şef administraţie
adjunct–
inspecţie fiscală
contrib.mijl.

Audienţe:
Miercuri 10,0012,00

,
şef administraţie
adjunct,
inspecţie fiscală

Audienţe:
Joi 10,00-12,00

- HG109/2009
organizarea
funcţionarea
ANAF
- OPANAF
nr.3831/2011
aprobarea
Regulamentului de
Organizare şi
Funcţionare
al DGFP
judeţene
- OUG
77/2913
pentru
stabilirea
unor măsuri
privind
asigurarea
funcţionalităţii
administraţiei
publice
locale, a
numărului de
posturi şi
reducerea
cheltuielilor
la instituţiile
şi autorităţile
publice
- OPANAF
nr.1104/2013
aprobarea
structurii
organizatorice regionale

-desfăşoară
ansamblul
activităţilor
de
administrare fiscală a contribuabililor, respectiv:
înregistrarea fiscală, declararea, stabilirea,
colectarea şi verificarea impozitelor, taxelor,
contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului
general consolidat, soluţionarea contestaţiilor
împotriva actelor administrative fiscale, precum şi
asistenţa şi îndrumarea contribuabililor în
aplicarea legislaţiei fiscale şi a prevederilor
convenţiilor de evitare a dublei impuneri;
-organizează în conformitate cu prevederile legale
activitatea de trezorerie şi contabilitate publică la
nivel teritorial, asigurând încasarea veniturilor şi
efectuarea cheltuielilor pe bugete precum şi
exercitarea controlului prevăzut de normele
legale;
-desfăşoară acţiuni de control financiar la regii
autonome, societăţi şi companii naţionale şi la
societăţi comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat;
- asigură primirea, centralizarea şi verificarea
potrivit normelor legale a situaţiilor financiare,
respectiv a dărilor de seamă întocmite şi depuse
de agenţii economici, respectiv de instituţiile
publice şi organizaţiile obşteşti şi analizează
rezultatele financiare pe ansamblul judeţului;
- reprezintă interesele statului în faţa instanţelor
de judecată în litigiile legate de activitatea pe care
o desfăşoară, participă potrivit actelor normative
în vigoare sau a mandatului primit din partea MFP
şi/sau ANAF ca reprezentat al acestuia;
-în limitele competenţei, ia măsuri pentru buna
îndeplinire a obiectivelor din strategia ANAF.

3
4.

5.

6.

Ministerul
Economiei,
Comerţului şi
Turismului
-SC Electrica
Serv SA –
Sucursala de
Întreţinere şi
Servicii
Energetice
„Electrica
Transilvania
Nord”
Ministerul
Muncii,
Familiei,
Protecţiei
Sociale şi
Persoanelor
Vârstnice –
Agenţia
Naţională pt.
Ocuparea
Forţei de
Muncă–
A.N.O.F.M.
Ministerul
Agriculturii şi
Dezvoltării
Rurale
–
A.P.I.A.

AGENŢIA DE
ÎNTREŢINERE ŞI
SERVICII
ENERGETICE
ORADEA
- AISE

Oradea,
str. Griviţei nr. 32

Mateas Dan,
director

Tel. 0372-590352

Luni –
Vineri
7,30 – 15,30

Fax 0259-426372
www.electricaserv.ro
e-mail: office.aisebh
@tn.electricaserv.ro

AGENŢIA
JUDEŢEANĂ
PENTRU
OCUPAREA
FORŢEI DE
MUNCĂ BIHOR
-AJOFM

AGENŢIA DE
PLĂŢI ŞI
INTERVENŢIE
PENTRU
AGRICULTURĂ –
CENTRUL
JUDEŢEAN
BIHOR

Oradea,
str. Transilvaniei nr. 2
Tel. 0259-436821
0359-800960
Fax.0259-435802
www.bihor.anofm.ro
e-mail:
bihor@ajofm.anofm.ro

Oradea,
str. Matei Corvin nr.1
Tel. / Fax
0259-477037
Tel. 0371-318220
www.apia.org.ro
e-mail:
apia.bihor@apia.org.ro

Program de
funcţionare şi de
audienţe:

Békési Csaba,
director executiv

Morar AdrianGraţian,
director adjunct

Pavel Florian,
director executiv
Traian Abrudan,
director executiv
adjunct
Câmpan Cristian,
director executiv
adjunct

Program de
funcţionare:
Luni – Joi 8,0016,30
Vineri - 8,00-14,00
Audienţe:
Luni - 8,00-10,00
Audienţe:
Marţi - 12,0014,00
Program de
funcţionare:
Luni – Vineri
8,30– 16,30
Audienţe:
Marţi 10,00 - 12,00

- Legea
energiei
electrice
nr.13/2007 cu
completări şi
modificări
ulterioare
-Legea
210/2010
promulgată
prin Decretul
1090/2010
- Legea nr.
202/ 2006,
privind
organizarea
şi
funcţionarea
ANOFM
- H.G. nr.
1610/ 2006
privind
aprobarea
Statutului
ANOFM
-Legea 1/2004
-Regulament
CE 288/2009
-Regulament
CE 1234/2007
-Regulament
416/2009
-Regulament
1290/2005;
Regulamentul
883/2006.

-

consultanţă şi proiectare reţele, posturi şi
staţii electrice
mentenanţă reţele electrice
mentenanţă echipamente de măsură
mentenanţă echipamente energetice
transport şi servicii auto.

- implementarea mãsurilor de prevenire a
şomajului;
- implementarea mãsurilor de stimulare a
ocupãrii forţei de muncã;
- protecţia socialã a persoanelor neîncadrate în
muncã;
- organizarea şi realizarea activităţii de ocupare şi
de formare profesionalã a forţei de muncã.

-aplicarea politicilor privind absorbţia fondurilor
comunitare,;
-asigură elaborarea de strategii privind
implementarea diverselor forme de sprijin;
-îndeplineşte calitatea de ordonator terţiar pentru
fondurile de la bugetul de stat;
-supervizează implementarea actelor normative
aferente IACS;
-controale pe teren şi activitatea Centrelor locale;
-coordonează activitatea de depunere a cererilor
de sprijin pe suprafaţă;
-coordonează realizarea şi actualizarea
Registrului fermelor.

4
7.

Ministerul
Mediului,
Apelor şi
Pădurilor –
Agenţia
Naţională
pentru
Protecţia
Mediului –
ANPM

AGENŢIA
JUDEŢEANĂ
PENTRU
PROTECŢIA
MEDIULUI
BIHOR

Oradea,
Bd. Dacia nr. 25/A
Tel. 0259-444590
Fax 0259-406588

Calapopd Adriana,
director executiv

www.apmbh.anpm.ro

Program de
funcţionare:
Luni – Joi
8,00 – 16,30
Vineri: 8-14,00
Program relaţii
cu publicul:
Luni-miercuri
8-16,30
Joi: 8-18,30
Vineri: 8-14,00

e-mail:
office@apmbh.anpm.ro

- H.G
1000 / 2012
privind
reorganizarea
şi
funcţionarea
Agenţiei
Naţionale
pentru
Protecţia
Mediului

Audienţe:
Marţi 9,00 –
12,00

8.

Guvernul
României –
Agenţia
Naţională
pentru
Resurse
Minerale A.N.R.M.

AGENŢIA
NAŢIONALĂ
PENTRU
RESURSE
MINERALE –
COMPARTIMENTUL
TERITORIAL
BIHOR

Oradea,
str. G. Bariţiu nr. 9
Tel. / fax
0259-431560
www.namr.ro

Miron Avram Radu,
coordonator CIT

Program de
funcţionare şi
Audienţe
Luni – Joi
8,00 – 16,30
Vineri
8,00-14,00

Legea
Minelor nr. 85
/ 2003

- emiterea actelor de reglementare în
conformitate cu competenţele stabilite în actele
normative în vigoare sau de către Agenţia
Naţională pentru Protecţia Mediului;
- efectuarea monitorizării continue a calităţii
aerului şi a radioactivităţii mediului şi aplică
măsurile prevăzute de legislaţia specifică în cazul
producerii unor evenimente deosebite;
-promovarea educaţiei pentru mediu în rândul
preşcolarilor, elevilor şi studenţilor din cadrul
instituţiilor de învăţământ din judeţul Bihor;
-implementarea legislaţiei şi politicilor de
mediu la nivel local;
-participă la elaborarea planurilor de
gestionare a deşeurilor şi la monitorizarea
realizării obiectivelor stabilite prin aceste planuri;
- raportează către forurile superioare, pe
următoarele domenii: calitatea aerului, schimbări
climatice, arii protejate, soluri contaminate.
-derulează procedura de evaluare adecvată
pentru planuri/proiecte susceptibile să genereze
un impact semnificativ asupra ariilor naturale
protejate de interes comunitar.
- colectează şi gestionează datele de
activitate transmise de operatorii economici, în
vederea transmiterii acestora către Agenţia
Naţională pentru Protecţia Mediului;
-realizează centralizarea, validarea şi
prelucrarea datelor şi informaţiilor de mediu la
nivel judeţean.
-

reglementare
control.

5
9.

Ministerul
Muncii,
Familiei,
Protecţiei
Sociale şi
Persoanelor
Vârstnice Agenţia
Naţională
pentru Plăţi şi
Inspecţie
Socială A.N.P.I.S.

AGENŢIA
JUDEŢEANĂ
PENTRU PLĂŢI
ŞI INSPECŢIE
SOCIALĂ
BIHOR

Oradea,
str. Armatei Române nr. 1B
Tel. 0359-405279
Fax 0259-474737
www.anps.ro
e-mail:
ajps.bihor@prestatiisociale.
ro

Iova Gabriela,
director executiv

Program de lucru:
Luni-joi : 8 -16,30
Vineri: 8-14
Program de lucru
cu publicul:
Luni-vineri – 816,30
Audienţe:
Marţi-Joi 14 – 15

- H.G.
1285/2008,
- Legea
61/1993
republicată;
- Legea
272/ 2004 ,
-OUG
148/2005
- O.U.G
111/2010
- O.U.G
277/2010
- Legea
416//2001
- OUG
118/1999,
- O.G.
70/2011;
-Legea 122
/2006,
– Legea
448/2006
– Legea
584/2002;
- H.G.
1177/2003, şi
Ordin MMSSF
223 / 2006
- Legea 448/
2006,
- Legea 34/
1998
- O.G. 129 /
2000
- H.G. 938/
2004.
- O.G. 68/
2003.

- verifică respectarea obligaţiilor prevăzute în
convenţiile sau în contractele încheiate potrivit
legii;
- asigură menţinerea dialogului social în plan
teritorial;
- asigură aplicarea prevederilor HG. 938/2004
privind condiţiile de înfiinţare şi funcţionare,
precum şi procedura de autorizare a agentului de
muncă temporară, cu modificările ulterioare;
-autorizează furnizorii de formare profesională
- soluţionarea cererilor privind stabilirea calităţii
de persoană persecutată conform Decret lege
118/1990;
- asigură preşedinţia Comisiei judeţene în
domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;
- asigură activităţile de evaluare, monitorizare şi
control asupra implementării programelor din
domeniul asistenţei sociale şi incluziunii sociale
- realizează activitatea de acreditare a furnizorilor
de servicii sociale
- aplică legislaţia privind acordarea şi plata
prestaţiilor sociale, precum şi a programelor de
finanţare în domeniul asistenţei sociale derulate
de acestea;
- administrează bugetul de funcţionare, bugetul
pentru plata prestaţiilor sociale, precum şi
bugetul pentru implementarea programelor de
finanţare în domeniul asistenţei sociale;
- asigură plata ajutoarelor financiare şi de urgenţă
prevăzute de lege, precum şi finanţarea din cadrul
programului de investiţii pentru instituţiile de
asistenţă socială şi unităţile de asistenţă medicosociale, programului de subvenţii, programelor de
interes naţional, altor programe de asistenţă
socială şi incluziune socială finanţate din bugetul
de stat sau din alte fonduri rambursabile sau
nerambursabile;
- prelucrează documentaţia aferentã stabilirii
drepturilor la prestaţii sociale.

6

10.

Ministerul
Agriculturii
şi
Dezvoltării
Rurale
-Agenţia
Naţională de
Îmbunătăţiri
Funciare -

11.

Ministerul
Afacerilor
Interne –
Arhivele
Naţionale ale
României
A.N.R.

AGENŢIA
NAŢIONALĂ DE
ÎMBUNĂTĂŢIRI
FUNCIARE –
FILIALA
TERITORIALĂ
SOMEŞ-CRIŞ

ARHIVELE
NAŢIONALE –
SERVICIUL
JUDEŢEAN
BIHOR

Loc. Nojorid nr. 141 D, jud.
Bihor
Tel. 0259-417509
Fax 0259-416061
www.anif.ro
e-mail
bihor@anif.ro

Oradea,
Str. Traian Blajovici
Tel. 0259-413876

Gligor Claudiu
Octavian-Dinu,
director

Program de
funcţionare:
8,00 – 16,00
Audienţe:
Joi, 9,00 - 12,00

Program de
funcţionare:

Georgiţă Mihai,
şef serviciu

www.arhivelenationale.ro

e-mail:

bihor.an@mai.gov.ro

8,30-16,30
Relaţii cu
publicul
8,30-16,30
Joi 8,30-18,30
Audienţe:

- OUG
82/2011
- Ordin
MADR
224/2011
- H.G.
1223/2011
- Legea
16/1996 Legea
Arhivelor
Naţionale

- administrarea, exploatarea, întreţinerea şi
repararea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare,
conform Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri
Funciare, aprobat prin H.G. 1223/2011.

-

evidenţa fondurilor şi colecţiilor ;

-

îndrumare şi control ;

-

relaţii cu publicul ;

-

activităţi ştiinţifice.

-

autorizarea activităţii de transport rutier;
autorizarea
activităţii
conexe
transporturilor rutiere;
autorizare şcoli conducători auto;
atestare profesională conducători auto.

Luni
Joi 12,30-14,30
12.

Ministerul
Transporturilor Autoritatea
Rutieră
Română

AUTORITATEA
RUTIERĂ
ROMÂNĂ –
A.R.R.
AGENŢIA BIHOR

Oradea,
str.Ovidiu Densuşeanu,
nr.6
Tel. / Fax
0259-427310
Tel. 0721-275289
www.arr.ro

e-mail:

bihor@arr.ro

Jolţa Nicolae,
şef Agenţie
Butiri Lucian,
adjunct şef secţie

Program de
funcţionare
Luni – joi
8,00 - 16,30
Vineri 8-14,00
Program cu
publicul:
luni – joi 9,0014,00 vineri 9,0013,00

O.G. 27/2011
OMT
980/2011

-

-

7
13.

Ministerul
Finanţelor
Publice
- A.N.A.F.Direcţia
Generală
Regională a
Finanţelor
Publice ClujNapoca –
Direcţia
Regională
Vamală Cluj
DRV

14.

Casa
Naţională de
Asigurări de
Sănătate
CNAS

BIROUL VAMAL
DE INTERIOR
GRAD I BIHOR

CASA DE
ASIGURĂRI DE
SĂNĂTATE
BIHOR

Oradea,
Şos. Borşului nr.43/A

Costea Marius,
şef birou vamal

Tel: 0259-417019
Fax: 0259-471180
e-mail:
bvoradea@customs.ro

Caba Stefan,
şef birou vamal
adjunct

Oradea,
şos.Borşului km.4

Varga Ludovic,
director general preşedinte

Tel. 0259-476828
Fax 0259-454184
www.casbh.rdsor.ro
e-mail:

Laza Mirela,
director executiv
Relaţii cu
Furnizorii

e-mail@casbh.rdsor.ro
casbh@rdslink.ro

Dorca Daciana
director executiv
Direcţia
Economică
Deli Felicia,
medic şef

Program de
funcţionare:
Luni – Joi
8,00 - 16,30
Vineri: 8-14,00
Audienţe:
Miercuri:
10,00 – 12,00

Program de
funcţionare:

Codul şi
Regulamentul
Vamal
Comunitar,
Codul Fiscal
şi Normele
Metodologice
de aplicare
Reglementări
specifice în
domeniul
vamal

- Legea
Luni-Joi
95/2006
8,30-17,00
Vineri: 8,30-14,30
Audienţe:
Marţi
13,00-15,00
Audienţe:
Miercuri
13,00-15,00
Program cu
publicul:
8,30-14,00
Vineri: 8,30-13,00
Miercuri 8,30-14
15,00-17,00

-supraveghere şi control vamal;
-urmărirea documentelor administrative
electronice, întocmite în cazul deplasării
produselor accizabile în regim suspensiv;
-autorizarea, atestarea, avizarea persoanelor
juridice şi fizice care desfăşoară activităţi de
producţie, îmbuteliere, ambalare, primire,
deţinere, depozitare şi/sau expediere,
comercializare, utilizare finală a produselor
accizabile.
- supravegherea şi controlul organizării şi
funcţionării sistemului de asigurări sociale de
sănătate la nivel teritorial;
- colectarea contribuţiilor la fond pentru
persoanele fizice, altele decât cele pentru care
colectarea veniturilor se face de către ANAF;
- negocierea, contractarea şi decontarea
serviciilor medicale contractate cu furnizorii de
servicii medicale, în condiţiile contractului-cadru;
- asigurarea, în calitate de instituţie competentă, a
desfăşurării
activităţilor
de
aplicare
a
documentelor internaţionale cu prevederi în
domeniul sănătăţii încheiate în România cu alte
state, inclusiv cele privind rambursarea
cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor
medicale şi a altor prestaţii, în condiţiile
respectivelor documente internaţionale.

8
15.

Ministerul
Educaţiei
Naţionale

CASA
CORPULUI
DIDACTIC A
JUDEŢULUI
BIHOR

Oradea,
str.Mihai Eminescu nr. 11
Tel.0259-412569
0359-409726
409727
Fax 0259-476948
www.ccdoradea.ro
e-mail:

Bodiu Carmen,
director

Program de
funcţionare
Luni – joi
8,00 -16,30
Vineri 8-14,00
Audienţe:
Miercuri,
12,00 – 14,00

ccdbihor@yahoo.com

- Legea
Educaţiei
Naţionale
nr. 1/2011
- O.M. 5554 şi
5561 din
7.10.2011
-Codul Muncii
-Legea
90/1996
-Legea
63/2011

16.

Ministerul
Muncii,
Familiei,
Protecţiei
Sociale şi
Persoanelor
Vârstnice Casa
Naţională de
Pensii
Publice CNPP

CASA
JUDEŢEANĂ DE
PENSII BIHOR

Oradea,
str. Dunărea nr.6
Tel: 0259-472237
Fax: 0259-437662
www.cjpensiibihor.ro
e-mail:
mail@cjpensiibihor.ro

Polman Carmen
Georgeta,
director executiv
adjunct
Ţenţ Laurenţiu,
director executiv
adjunct

Program de
funcţionare:
Luni-joi
orele 8.00 – 16.30
Vineri 8-14
Audienţe:
Miercuri,
orele 10.00 –12.00
Audienţe:
Vineri,
orele 10.00 –12.00
Audienţe:
Luni,10.00–12.00

- Legea
nr.263/2010
privind
sistemul
unitar de
pensii
publice;
- H.G.
nr.13/2004
privind
aprobarea
statutului
C.N.P. şi alte
drepturi de
asigurări
sociale, cu
modificările
ulterioare

- formarea continuă a personalului din învăţământul
preuniversitar prin programe de formare continuă,
activităţi cu caracter ştiinţific, metodic şi cultural, în
conformitate cu prevederile art.244 din (1) şi (4) din
Legea nr.1/2011.
- propunerea spre avizare MECTS a ofertei de formare
continuă anuală;
- propunerea spre acreditare a programelor de formare
continuă;
- organizarea şi desfăşurarea programelor de formare
avizate şi acreditate;
- evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite;
- monitorizarea impactului programelor de formare
continuă derulate;
- organizarea de activităţi ştiinţifice: simpozioane,
conferinţe, colocvii, sesiuni de comunicări ştiinţifice
judeţene, naţionale, internaţionale;
- coordonarea centrelor de documentare şi informare
din judeţ;
- realizarea de parteneriate cu furnizori de formare
continuă acreditaţi, în vederea derulării de programe
de formare pe domenii specifice.

-

administrarea sistemului public de
pensii la nivel teritorial

9
17.

Ministerul
Afacerilor
Interne –
Agenţia
Naţională
Antidrog –

CENTRUL DE
PREVENIRE,
EVALUARE ŞI
CONSILIERE
ANTIDROG
BIHOR

Centrul
Regional de
Prevenire,
Evaluare şi
Consiliere
Antidrog
Oradea

18.

Ministerul
Tineretului
şi Sportului

Oradea, P-ţa Unirii nr. 2-4
(Pasajul „Vulturul Negru”)
Tel. 0740-259728
Tel/fay 0259-414515

e-mail

cpeca.bihor@ana.gov.ro

Şandor Ilinca
coordonator
Centru
CLUBUL
SPORTIV
„CRIŞUL”
ORADEA

Oradea,str.Primăriei ,3

Tel./fax
0259-415475
0259-426587
e-mail:

Guvernul
României
Autoritatea
Naţională
pentru
Protecţia
Consumatorilor –
CRPC NordVest Cluj

COMISARIATUL
JUDEŢEAN
BIHOR PENTRU
PROTECŢIA
CONSUMATORILOR

Oradea,
str. Sucevei, 4/A
Tel / Fax
0259-431817
Tel. 0359-805500
www.anpc.ro
e-mail:
bihor@opc.ro
reclamatii.bihor@opc.ro

Program de
funcţionare:
Luni – Vineri
8,00 – 16,00
Audienţe:
Marţi 10,00 –
12,00
Joi 12,00–14,00

www.ana.gov.ro

cscrisul1958@yahoo.com

19.

Merce SabăuDelia,
şef birou Regional

Bungău Ionel,
director
Popa Alina,
director
adjunct

Bura Giani Cătălin,
comisar şef adjunct

program de
funcţionare:
Luni – Vineri
8,00 – 16,00
Program de
funcţionare:
Luni - Joi 816,30
Vineri 8-14
Audienţe:
Marţi
Miercur 8,00-11,00
Vineri
Program de
funcţionare
Luni - Joi
8,00 – 16,30
Vineri:
8,00-14,00
Audienţe:
Joi, 10,00–12,00

H.G. 461 din
2011 privind
organizarea
şi
funcţionarea
Agenţiei
Naţionale
Antidrog

-

-

Legea
Sportului
nr.69/2000
-

- HG 862/2010
- OG 21/1992
privind
protecţia
consumatorilor
- pentru
legislaţia
spectifică, a se
consulta site
www.anpc.ro,
secţiunea acte
normative

asigură realizarea demersurilor necesare
cooperării eficiente cu toate autorităţile,
organismele şi instituţiile implicate la
nivel regional / local în reducerea cererii
şi ofertei de droguri;
reprezintă Centrul Regional şi centrele
aflate în subordine în relaţia cu
autorităţile, organismele şi instituţiile
regionale / locale din judeţele arondate.
coordonează activitatea Centrului de
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog
Bihor

susţinerea, dezvoltarea şi coordonarea
sportului de performanţă şi înaltă performanţă.

- conform art. 3 din H.G. 882 / 2010 privind
organizarea şi funcţionarea Aautorităţii Naţionale
pentru Protecţia Consumatorilor.

10

20.

21.

Ministerul
Mediului,
Apelor şi
Pădurilor –
Garda
Naţională de
Mediu - GNM
–
Comisariatul
Regional Cluj

GARDA DE
MEDIU –
COMISARIATUL
JUDEŢEAN
BIHOR

Ministerul
Mediului,
Apelor şi
Pădurilor

GARDA
FORESTIERĂ
ORADEA

Oradea,
Bd. Dacia nr. 25/A
Tel. 0259-442500
Fax 0259-432863

Muscă Florentin,
comisar-şef

www.gnm.ro
e-mail:
cjbihor@gnm.ro

Oradea,
Parcul Traian nr. 25
Tel. 0259-432645
425608
Fax 0359-800765
e-mail:
itrsv.oradeat@gmail.com

Program de
funcţionare:
Luni – Joi
8,00 – 16,30
Vineri: 8 -14,00
Audienţe:
Luni – Joi
8,00 – 16,00

Antal Maria
Manuela,
comisar şef

Program de
funcţionare:
Luni – Joi
8,00 – 16,30
Vineri: 8-14,00
Audienţe:
Insp.şef
Luni 10,00 –
12,00
Audienţe
Marţi 14,00 –
16,00

-H.G.
112/2009
-Ord.464/2009
-O.U.G.
195/2005
actualizată
-O.U.G.
196/2005
- O.U.G.
152/2005
-H.G.699/2003
-H.G.440/2010
-H.G.
804/2007
-L. 211/2011
-L. 207/2008
-O.U.G.
57/2007
-O.U.G.
43/2007

- H.G.
333/2005;
- H.G. 1635/
2009
-H.G. 603/
2004
-Legea
46/2008

-constată faptele ce constituie contravenţii şi
aplică sancţiunile în domeniul protecţiei mediului,
sesizează organele de urmărire penală
competente şi colaborează cu acestea la
constatarea faptelor care, potrivit legisloaţiei de
mediu, constituie infracţiuni;
- participă în mod direct la acţiuni de prevenire şi
combatere a faptelor de natură infracţională;
-controlează respectarea cerinţelor legale în
emiterea actelor de reglementare, avize, acorduri,
autorizaţii de mediu / autorizaţii integrate de
mediu şi are acces la întreaga documentaţie care
a stat la baza emiterii acestora;
-propune organului emitent suspendarea şi/sau
anularea acordului/avizului/autorizaţiei integrate
de mediu, după caz, emisă cu nerespectarea
prevederilor legale;
-cooperează cu celelalte autorităţi şi organisme
internaţionale şi participă la proiecte şi programe
derulate în domeniul protecţiei mediului;
-îndeplineşte orice alte atribuţii de inspecţie şi
control prevăzute de lege şi aplică măsurile
corespunzătoare.
- exercită controlul cu privire la respectarea
prevederilor regimului silvic de către deţinătorii şi
administratorii cu orice titlu de fond forestier şi a
modului în care se aplică legislaţia silvică;
- asigură implementarea strategiei de dezvoltare a
silviculturii;
- încheie şi reziliază, în condiţiile legii, contractele
de gestionare a fondurilor de vânătoare;
- asigură controlul modului în care gestionarii
fondurilor de vânătoare îşi îndeplinesc obligaţiile
contractuale.

11
22.

Ministerul
Agriculturii şi
Dezvoltării
Rurale

DIRECŢIA
JUDEŢEANĂ
PENTRU
AGRICULTURĂ
BIHOR

Oradea, str.
D.Cantemir nr.24-26
Tel. 0259-416722
0359-418302
Fax 0259-417976

www.directiaagricolabihor.ro

e-mail:
secretariat@dgaia.rdsor.ro
23.

Ministerul
Culturii

DIRECŢIA
JUDEŢEANĂ
PENTRU
CULTURĂ
BIHOR

Oradea,
Str. Moscovei
nr. 25
Tel. 0259-416899
Fax 0259-418512
www.bihor.djc.ro
e-mail:
dccpn_bihor@yahoo.com

Hodişan NicolaeFlorin,
director executiv
Stefan Marius
director adjunct

Program de
funcţionare:
Luni – Joi
8,00 - 16,30
Vineri:8-14,00

H.G.
751 / 2010

Audienţe:
Vineri 8,00 – 10,00
Silaghi Lucian,
director executiv

Program de
funcţionare şi
audienţe:
Luni – Joi: 8 -16,30
Vineri: 8- 14,00

H.G. nr.
90/2010
privind
organizarea
şi funcţionarea
Ministerului
Culturii şi
Patrimoniului Naţional
OMC 2383/
13.06.2008
privind
Regulamentul de
Organizare şi
Funcţio-nare
al Direcţiilor
Judeţene
pentru
Cultură şi
Patrimoniu
Naţional

- Direcţiile pentru agricultură judeţene sunt
responsabile cu implementarea la nivel judeţean a
strategiei şi a Programului de guvernare în
domeniile agriculturii şi producţiei alimentare,
îmbunătăţirilor funciare, precum şi în domeniile
conexe: fitosanitar, conservarea şi managementul
durabil al solurilor şi al resurselor genetice
vegetale şi animale.
- realizează inventarierea monumentelor
istorice şi comunică la INMI informaţiile şi datele
necesare realizării şi actualizării Listei
Monumentelor Istorice
- declanşează din oficiu sau la cerere
procedura de clasare
- întocmeşte sau comunică înştiinţări
pentru utilizarea,exploatarea sau întreţinerea
bunurilor imobile clasate ca monumente
- eliberează avize privind intervenţiile asupra
monumentelor istrorice potrivit legii
- controlează din oficiu sau la cerere starea
de conservare a bunurilor culturale mobile aflate
în evidenţă
- declanşează procedura de clasare a
bunurilor arheologice descoperite întâmplător
- eliberează pe baza raportului de expertiză
certificatul de export pentru bunurile culturale
mobile neclasate
- asigură secretariatul Comisiei Zonale
pentru Monumentele de For Public
- colaborează cu secţia de arheologie a
Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea şi Comisia
Naţională de Arheologie în vederea aplicării O.G.
nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului
arheologic din judeţul Bihor
- asigură informaţii tuturor celor interesaţi
de legislaţia în domeniul culturii şi artelor în
general.

12
24.

Ministerul
Sănătăţii

DIRECŢIA DE
SĂNĂTATE
PUBLICĂ BIHOR

Oradea,
str.Libertăţii nr. 34

Rahotă Daniela,
director executiv

Tel.0259-434565
0259-418639
Fax 0259-418654
0259-415521
www.dspbihor.ro
e-mail:
director@aspbihor.ro
secretariat@aspbihor.ro

Marcut Crina,
director executiv
adjunct
sănătate publică şi
programe

Mureşan Florin,
director executiv
adjunct financiarcontabil

Program de
funcţionare
Luni-Joi
8-16,30
Vineri: 8-14,00
Audienţe:
Marţi - orele 12-14
Joi - orele 14-16

Audienţe:
Luni - orele 11-13
Joi -orele 8-10

Audienţe:
Luni - orele 13-15
Joi - orele 13-15

O.M.S.
1078/2010

- organizează şi coordonează, după caz, întreaga
activitate a unităţii din directa subordine şi
evaluează şi coordonează asistenţa medicală de
sănătate publică, promovarea sănătăţii şi
medicinei preventive, asistenţa medicală de
urgenţă, curativă, de recuperare medicală,
asistenţa medico-socială, care se acordă prin
unităţile sanitare publice sau private, în teritoriul
administrativ;
- coordonează şi controlează implementarea si
realizarea programelor naţionale de sănătate, pe
care le derulează în teritoriul arondat, în scopul
îndeplinirii obiectivelor şi realizării indicatorilor,
prin desfăşurarea activităţilor specifice la nivel
local.
- coordonează la nivel teritorial şi răspunde de
desfăşurarea activităţilor de prevenire şi limitare a
răspândirii bolilor transmisibile, inclusiv în situaţii
de risc epidemiologic;
- organizează la nivel local activitatea de
management al programului de imunizări a
populaţiei eligibile, desemnată prin calendarul
naţional de vaccinare, precum şi în situaţiile de
risc identificate;
- organizează şi implementează activitatea de
control în sănătatea publică la nivel judeţean.
- coordonează şi răspunde de activităţile
serviciului economic, administrativ, cuprinzând
birourile buget-finanţe, contabilitate, achiziţii
publice şi serviciul administrativ şi mentenanţă;
- asigură respectarea disciplinei financiare şi
bugetare la nivelul Direcţiei de sănătate publică şi
controlează aceste activităţi la nivelul unităţilor
din coordonare.

13
25.

Secretariatul General al
Guvernului
- Institutul
Naţional de
Statistică -

DIRECŢIA
JUDEŢEANĂ DE
STATISTICĂ
BIHOR

www.bihor.insse.ro
e-mail:
tele@bihor.insse.ro

I.N.S.

26.

27.

Oradea,
Str. Vasile Alecsandri
nr. 21-23
Tel. 0359-411550
Fax 0259-414612

Ministerul
Tineretului şi
Sportului
–
Autoritatea
Naţională
pentru Sport
şi Tineret A.N.S.T.

DIRECŢIA
JUDEŢEANĂ
PENTRU SPORT
ŞI TINERET
BIHOR

Guvernul
României
– Autoritatea
Naţională
Sanitară
Veterinară şi
pentru
Siguranţa
Alimentelor –
A.N.S.V.S.A.

DIRECŢIA
SANITARĂ
VETERINARĂ ŞI
PENTRU
SIGURANŢA
ALIMENTELOR
BIHOR

Oradea,
Str.Mihai Eminescu nr. 11
Tel. / fax
0259-414140
0359-816109
e-mail:
djst.bihor@mts.ro

Paşc Dana
Valentina,
director executiv
Krausz Zoltan,
director executiv
adjunct
Petruţ Drăgan,
director executiv

Bokor Agota,
director executiv
adjunct

Oradea,
str. Ion Bogdan nr. 37
Tel. 0259-266141
Fax 0259-452872

Moţoc Remus
Ovidiu,
director executiv

www.ansvsa.ro/
structuri teritoriale/bihor

Sotoc OctavCorneliu-Sorin,
director executiv
adjunct

e-mail:
office-bihor@ansvsa.ro

Program de
funcţionare:
Luni – Vineri
8,00 – 16,30
Joi:
8-14,00
Audienţe:
Marţi 10 - 12
Joi 12 - 14

- Legea 226
/ 2009
-H.G.
957 / 2005

Program de
funcţionare:
Luni – joi 8-16,30
Vineri 8-14
Audienţe:
Luni 12 - 14

O.G. 15/2010
H.G. 776/2010

Program de
funcţionare:
Luni – Joi
8,00 – 16,30
Vineri: 8-14,00
Serviciu
permanenţă
Sâmbătă-duminică
8,00-16,00
Audienţe:
Luni – Vineri
9,00 – 16,00

- O.G. 42 /
2004 cu
modificările
ulterioare;
- Legea
215/2004
pentru
aprobarea
OG 42/2004;
- H.G. 1415/
2009.

-colectarea, procesarea, analiza, diseminarea
datelor statistice, dezvoltarea culturii statistice,
constituirea şi administrarea seriilor de date
statistice oficiale.

- asigură punerea în aplicare la nivelul judeţului
a Programului de guvernare, a strategiei şi
programelor Autorităţii Naţionale pentru Sport şi
Tineret în domeniile sportului şi tineretului;
- organizează şi desfăşoară acţiuni de şi pentru
tineret, acţiuni culturale, artistice, distractive,
educative, turistice interne şi internaţionale,
sportive şi de agrement pentru tineri, în taberele
sau centrele de agrement, precum şi în alte locaţii
agreate de către conducerea Direcţiei;
- elaborează, promovează şi realizează politicile
în domeniul tineretului, în special prin intermediul
structurilor neguvernamentale de tineret.
-organizează şi finanţează acţiunile din
calendarul sportiv propriu, acordând premii, titluri
şi medalii.
- întocmeşte şi urmăreşte modul de realizare a
acţiunilor
prevăzute
în
Programul
de
supraveghere, prevenire, control şi eradicare a
bolilor la animale, a celor transmisibile de la
animale la om, protecţia animalelor şi mediului, de
identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor,
ovinelor şi caprinelor, precum şi acţiunilor
prevăzute în Programul de supraveghere şi
control din domeniul siguranţei alimentelor;
- autorizează / înregistrează unităţile supuse
controlului sanitar- veterinar;
- realizează controlul oficial în domeniul sănătăţii
animalelor şi a siguranţei alimentelor de origine
animală şi non-animală.

14
28.

Ministerul
Mediului,
Apelor şi
Pădurilor –

DIRECŢIA
SILVICĂ BIHOR

Regia
Naţională a
Pădurilor
ROMSILVA

Oradea,
str.Mihai Eminescu nr. 15
Tel.0259-413001
Fax 0259-430967
www.dsdoradea.ro
e-mail:

Jurcau Adrian,
director

Audienţe:
Miercuri,
10,00 – 11,00

office@oradea.rosilva.ro

Szijjarto Zoltan
director economic

29.

Ministerul
Transporturilor C.N.
Autostrăzi şi
Drumuri
Naţionale din
România SA –
Direcţia
Regională de
Drumuri şi
Poduri Cluj

30.

Ministerul
Apărării
Naţionale

DRUMURI
NAŢIONALE –
SECŢIA
ORADEA

Oradea,
str.Sucevei nr.30

Balog Octavian
Mircea,
şef secţie

Tel.0259-417891
Fax 0259-427428
www.drdpcluj.ro

e-mail:

sdnor@drdpcluj.ro

Buzgău Gheorghe
Felix,
şef secţie adjunct
GARNIZOANA
ORADEA

Oradea, str. Dunărea nr. 2
Tel. 0259-415679
0259-411929
Fax 0259-417069
e-mail : um01232@gmail.com

Program de
funcţionare
Luni – joi
8,00 - 16,00
Vineri 8-14

Viorel Buhaş,
comandant

Audienţe:
Joi, 9,00 - 10,00
Program de
funcţionare
Luni – vineri
7,30 - 15,30
Audienţe:
Luni,
9,00 – 11,00
Audienţe:
Marţi, 8,00 10,00
Program de
funcţionare:
Luni – Vineri
8,00 – 16,30
Joi: 8-14,00

-HG 229/2009
reorganizare
RNP
Romsilva
- L.53/2003
Codul Muncii
-L.48/2006
Codul silvic
-L.427/2001 –
aprobarea
OG 59/2000
privind
statutul
personalului
silvic
O.G.
198/2004
- O.G.
43/1997
privind
regimul
drumurilor,
republicată

-

organizarea şi coordonarea activităţii
Direcţiei Silvice Bihor, în calitate de
reprezentant nemijlocit al RNP
Romsilva în teritoriu.

-

administrarea şi întreţinerea autostrăzilor
şi drumurilor naţionale din România.

15
31.

Ministerul
Economiei ,
Comerţului
şi Turismului–
Compania
Naţională
pentru
Controlul
Cazanelor,
Instalaţiilor de
Ridicat şi
Recipentelor
sub Presiune
S.A. C.N.C.I.R.

32.

Ministerul
Transporturilor

INSPECŢIA
TERITORIALĂ
I.S.C.I.R.
ORADEA

INSPECTORATUL

DE STAT
PENTRU
CONTROLUL ŞI
TRANSPORTUL
RUTIER IT4BIHOR (ISCTR)

Oradea,
str. Mihai Eminescu nr.17

Certezeanu Tică,
inspector şef

Tel. 0259-435025
Fax 0259-410288
www.iscir.ro
e-mail:
oradea@iscir.ro

Cărăman Călin,
Inspector adjunct

Oradea, Şos.Borşului nr.
33

Petruş Emanuel
Octavian,
inspector şef
teritorial

e-mail:
lt4.icj-bh@isctr/mt.ro

Program de
funcţionare:
Luni – joi
8,30-17,00
Vineri 8,30-14,30

- HG
1340/2001
cu
modificările
şi
completările
ulterioare

- conform art. 3 din H.G. 1340/2001
cu modificările şi completările ulterioare

Audienţe:
Luni, 10,30 12,00

Program de
funcţionare
Luni – joi
8,00 - 16,30
Vineri 8-14,00

L.92/2007
actualizată
L.38/2003
actualizată
O.U.G.
101/2013
O.U.G.
34/2010
O.U.G.
195/2002
republicată

Asigură la nivel naţional inspecţia şi controlul
respectării reglementărilor naţionale şi internaţionale
în domeniul transporturilor rutiere, privind, în principal:
condiţiile de efectuare a activităţilor de transport
rutier, a activităţilor conexe transportului rutier şi a
activităţii de pregătire a persoanelor în vederea
obţinerii permisului de conducere;
siguranţa transporturilor rutiere şi protecţia mediului;
starea tehnică a vehiculelor rutiere;
masele şi/sau dimensiunile maxime admise pe
drumurile publice şi masele totale maxime autorizate;
tariful de utilizare şi tariful de trecere pe reţeaua de
drumuri naţionale din România.
I.S.C.T.R. îndeplineşte şi rolul de autoritate
competentă pentru verificare, control, sancţionare şi
raportare în sensul prevederilor Regulamentului (CE)
nr. 1.071/2009, ale Regulamentului (CE) nr.
1.072/2009 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele
comune pentru accesul la piaţa transportului rutier
internaţional de mărfuri şi ale Regulamentului (CE)
nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele
comune pentru accesul la piaţa internaţională a
serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 .

16
33.

Ministerul
Afacerilor
Interne –
Inspectoratul
General al
Jandarmeriei
Române

INSPECTORATUL
DE JANDARMI
JUDEŢEAN
BIHOR

Oradea,
str. Universităţii, nr. 2,
Tel. 0259-430770
0259-430673
Fax: 0259-476039
www.jandarmeriabihor.ro

e-mail:
dispecerat@jandarmeriabihor.ro

34.

Ministerul
Afacerilor
Interne –
Inspectoratul
General al
Poliţiei Române

INSPECTORATUL
DE POLIŢIE
JUDEŢEAN
BIHOR

Oradea,
Parcul Traian nr.18
Tel. 0259-403000
-412472
Fax 0259-412169

www.bhpolitiaromana.ro

e-mail:

cabinet@bh.politiaromana.ro

35.

Ministerul
Afacerilor
Interne –
Inspectoratul
General al
Poliţiei de
Frontieră

INSPECTORATUL

TERITORIAL AL
POLIŢIEI DE
FRONTIERĂ
ORADEA

Oradea,
Calea Aradului, 2-4
Tel. / Fax
0259-401416

Lung Petru,
inspector şef
Jarca Doru,
prim-adjunct
Cîmpean Adrian,
adjunct
Hanis Alin
inspector şef
Bucur CătălinAdrian,
adjunct
Boc Eugen,
adjunct
Bondar Marin,
şef Inspectorat

12,00 - 14,00

Miercuri,
12,00 - 14,00
Vineri, 12,00 - 14,00

Gherman OvidiuCornel,
adjunct şef
Inspectorat
Parasca Radu,
adjunct şef
Inspectorat

- L.550/2004
- L.60/2001
- L.61/1991
- L 126/1995
- L.295/2004
- L.333/2003

Program de
funcţionare:
8,00-16,00
Audienţe:
Marţi, 9,00- 11,00
Miercuri,
12,00 - 14,00
Joi, 12,00 - 14,00

Legea
218/2002
privind
organizarea
şi
funcţionarea
Poliţiei
Române

Program de
funcţionare:
8,00-16,00

-Legea
280/2011

Audienţe:
Joi, 10,00 - 12,00

www.politiadefrontiera.ro

e-mail:
ijpf.bihor@mai.gov.ro

Program de
funcţionare:
8,00-16,00
Audienţe:Luni

Audienţe:
Marţi, 10,00 12,00

Audienţe:
Miercuri,10,0012,00

-OUG
104/2001,
aprobată de
Legea
81/2002
-OUG
105/2001
aprobată de
Legea
243/2002

- apărarea ordinii şi liniştii publice, a
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private;
- prevenirea şi descoperirea infracţiunilor
şi a altor încălcări ale legilor în vigoare;
- protecţia instituţiilor fundamentale ale
statului şi combaterea actelor de terrorism.
-

Legii 218/2002 privind
organizarea şi funcţionarea Poliţiei
Române - art. 26 – 28.
conform

-execută supravegherea şi controlul
frontierei de stat, previne şi combate migraţia
ilegală şi criminalitatea transfrontalieră.
-asigură aplicarea prevederilor tratatelor,
acordurilor şi convenţiilor cu privire la frontiera
de stat şi la controlul trecerii frontierei, încheiate
de România cu statele vecine.
-constatarea şi cercetarea infracţiunilor de
frontieră şi a celor din domeniul criminalităţii
transfrontaliere în zona de competenţă
-realizează controlul documentelor pentru
trecerea frontierei de stat în Punctele de Trecere a
Frontierei subordonate, atât în cele rutiere cât şi
în cele feroviare, potrivit legii.
-asigură derularea fluentă, corectă şi civilizată
a traficului de căători şi mărfuri prin Punctele de
Trecere a Frontierei subordonate I.T.P.F. Oradea
împreună cu celelalte autorităţi care au, potrivit
legii, competenţe de control privind trecerea
frontierei.
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Ministerul
Afacerilor
Interne –
Inspectoratul
General
pentru
Situaţii de
Urgenţă

INSPECTORATUL

PENTRU
SITUAŢII DE
URGENŢĂ
„CRIŞANA” AL
JUDEŢULUI
BIHOR

Oradea,
str. Avram Iancu nr. 9
Tel. 0259-411212
0259-411213
Fax: 0259-430693
0259-479001
www.isubihor.rdsor.ro

e-mail:

Caba Sorin,
inspector şef

Program de
funcţionare:
8,00-16,00
Audienţe:
Marţi, 8,00 10,00

Nemes Alin,
prim-adjunct al
inspectorului şef

ijsu@rdsor.ro

Audienţe:
Miercuri,
8,00 - 10,00

-OGR 88/2001
modificată şi
aprobată prin
L.363/2002 şi
OUG 25/2004,
aprobată prin
Legea
329/2005
- OUG
21/2004
-HGR
1492/2004

Maris Gheorghe
adjunct al
inspectorului şef

Audienţe:
Luni,
10,00 - 12,00

-Legea
307/2006
- Legea
181/2004
-Ordin MAI
360 şi 370 din
2004

- planifică şi desfăşoară inspecţii, controale,
verificări şi alte acţiuni de prevenire privind modul
de aplicare a prevederilor legale şi stabileşte
măsurile necesare pentru creşterea nivelului de
securitate al cetăţenilor şi bunurilor;
- elaborează studii, prognoze şi analize
statistice privind natura şi frecvenţa situaţiilor de
urgenţă produse şi propune măsuri în baza
concluziilor rezultate din acestea;
- emite avize şi autorizaţii, conform legii;
- monitorizează şi evaluează tipurile de risc;
-participă la elaborarea şi derularea
programelor pentru pregătirea autorităţilor,
serviciilor de urgenţă voluntare şi private, precum
şi a populaţiei;
-organizează
pregătirea
personalului
propriu;
- execută, cu forţe proprii sau în cooperare,
operaţiuni şi activităţi de înştiinţare, avertizare,
alarmare;
-controlează
şi
îndrumă
structurile
subordonate, serviciile publice şi private de
urgenţă;
-stabileşte concepţia de intervenţie şi
elaborează/coordonează elaborarea documentelor
operative de răspuns;
- participă la cercetarea cauzelor de incendiu,
a condiţiilor şi împrejurărilor care au determinat
ori au favorizat producerea accidentelor şi
dezastrelor;
-încheie, după terminarea operaţiunilor de
intervenţie, documentele stabilite potrivit
regulamentului.
- participă la identificarea resurselor umane şi
materialelor disponibile pentru răspuns în situaţii
de urgenţă şi ţine evidenţa acestora;
- avizează planurile de răspuns ale serviciilor
de urgenţă voluntare şi private;
- planifică şi desfăşoară exerciţii de pregătire.
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Ministerul
Muncii,
Familiei,
Protecţiei
Sociale şi
Persoanelor
Vârstnice –
Inspecţia
Muncii

INSPECTORATUL TERITORIAL
DE MUNCĂ AL
JUDEŢULUI
BIHOR

Oradea, str.Armatei Române
nr.1B
Tel. 0259-475268
-437804
Fax 0259-407440

Rotar Marius,
inspector şef

Program de
funcţionare
Luni-Joi:
8,30 – 16,30
Vineri: 8-14,00
Relaţii cu publicul:
Luni 8,30-18,30

www.itmbihor.ro
e-mail:
l: itmbihor@itmbihor.ro

Audienţe:
Marţi: 10-12
Hoduţ Nicolae,
inspector şef
adjunct

Racz Nadia
Florentina,
inspector şef
adjunct

Audienţe:
Marţi: 10-12

Audienţe
Marţi: 10-12

- Legea
nr.108/1999;
- HG
nr.1377/2009

- asigură gestionarea şi administrarea
integrităţii patrimoniului Inspectoratului;
- să elaboreze şi să aplice politici şi strategii
specifice în măsură să asigure desfăşurarea în
condiţii performante a acivităţii curente şi de
perspectivă;
- să stabilească şi să urmărească realizarea
atribuţiilor de serviciu, pe compartimente ale
personalului angajat al Inspectoratului;
-să
acţioneze
pentru
îndeplinirea
prevederilor bugetului anual de venituri şi
cheltuieli al Inspectoratului;
-să angajeze şi să utilizeze fondurile în limita
creditelor bugetare aprobate;
- să organizeze, să coordoneze, să îndrume şi
să răspundă de activitatea de control în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă şi al supravegherii
pieţei şi, după caz, participă la acţiunile de
control;
- să stabilească măsurile necesare pentru
realizarea obiectivelor şi pentru aplicarea
dispoziţiilor
legale
în
compartimentele
subordonate;
- să elaboreze propuneri privind planul anual
de control;
- să acorde audienţe, urmăreşte rezolvarea în
termenul legal a petiţiilor din domeniul de
competenţă
- să exercite controlul asupra modului de
îndeplinire a sarcinilor de serviciu şi a
obiectivelor;
- să asigure îndrumarea de specialitate şi
controlul în domeniul relaţiilor de muncă;
-să controleze şi să răspundă de activităţile
desfăşurate în compartimentele di subordine;
- să analizeze şi să facă propuneri în scopul
aplicării măsurilor de prevenire, identificare şi
combatere a muncii nedeclarate.
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Ministerul
Dezvoltării
Regionale şi
Administraţiei Publice

INSPECTORATUL JUDEŢEAN
ÎN CONSTRUCŢII
BIHOR

Inspectoratul
de Stat în
Construcţii
I.S.C.

Ministerul
Agriculturii
şi
Dezvoltării
Rurale

Chindlea LucianMihai,
coordonator

Tel. /Fax
0259-418577

Program de
funcţionare şi
relaţii cu publicul:
Luni,marţi, joi,
vineri:
8,00-16,00

www.isc-web.ro

Miercuri: 8-18,00

e-mail:
bihor@isc-web.ro

Inspectoratul
Regional în
Construcţii
Nord-Vest
Cluj-Napoca

39.

Oradea,
Str. Vasile Alecsandri nr. 2123

INSPECTORATUL

TERITORIAL
PENTRU
CALITATEA
SEMINŢELOR
ŞI
MATERIALULUI
SĂDITOR

Oradea, str.
Ion Bogdan nr. 42
Tel. 0259-463370
Fax 0259-418205
www.itcsmsbh.bvl.ro
e-mail:

itcsmsbh@rdsor.ro

Ciutacu Mihaela,
director executiv

Program de
funcţionare:
Luni –
Vineri
8,00 16,00
Audienţe:
Marţi 10,00 - 12,00
Joi 10,00 –12,00

- O.G.
nr.63/2001
privind
înfiinţarea
Inspectoratu
lui de Stat în
Construcţii,
aprobată prin
Legea
nr.707/2001,
cu
modificările
ulterioare

Legea
266/2002
privind
producerea,
prelucrarea
controlul şi
certificarea
calităţii, comercializarea
seminţelor.

-întărirea funcţiei de garant al statului pentru
respectarea legalităţii în domeniul construcţiilor;
-responsabilizarea
factorilor
implicaţi
în
exercitarea activităţilor de control şi inspecţie
pentru autorizarea continuării lucrărilor ajunse în
fazele determinante pentru rezistenta şi
stabilitatea construcţiilor;
-aplicarea cu responsabilitate şi transparenţă a
prevederilor legale, în acord cu principiile de
prevenire, de investigare şi de intervenţie
obiectivă în activitatea de control;
-simplificarea
procedurilor
administrative
necesare obţinerii autorizaţiilor de construire şi a
avizelor impuse;
-susţinerea unor politici active în domeniul
calităţii în construcţii, de dezvoltare şi optimizare
a infrastructurii calităţii, precum şi de stimulare a
implementării sistemului de management al
calităţii de către agenţii economici din domeniul
construcţiilor;
-participarea ca factor consultativ la elaborarea
reglementărilor tehnice în construcţii;
-efectuarea de activităţi de control şi inspecţie la
obiectivele de investiţii, care privesc intervenţiile
asupra construcţiilor existente pentru emiterea
acordului de modificare.
- efectuează controlul calităţii seminţelor şi
materialului săditor în câmp şi laborator.
- înregistrează agenţii economici producători de sămânţă şi îi monitorizează în toate
fazele: producere , prelucrare , comercializare.
- eliberează certificatele de atestare a calităţii.
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Ministerul
Educaţiei
Naţionale şi
Cercetării
Ştiinţifice

INSPECTORATUL

ŞCOLAR
JUDEŢEAN
BIHOR

Oradea,
str.Mihai Eminescu
nr. 11
Tel. 0259-416454
Tel: 0359- 436207
Fax: 0259- 470222
http://www.isjbihor.ro
e-mail: isjbihor@yahoo.com

Novac-Iuhas Alin
Florin,
inspector şcolar
general
Bogdan CodruţaMaria,
Inspector şcolar
adjunct

Program de
funcţionare
Luni – joi
8,00 -16,30
Vineri 8,00-14,00

- Legea
Educaţiei
Naţionale
nr. 1/2011

Audienţe:
Miercuri,
14,00 – 16,00

- Codul
Muncii
(Legea
53/2003)
-Regulamente

şi
metodologii

Kery Hajnal,
inspector şcolar
adjunct

41.

Ministerul
Agriculturii şi
Dezvoltării
Rurale –
Agenţia
pentru
Finanţarea
Investiţiilor
Rurale
–A.F.I.R.Centrul
Regional 6
Nord-Vest
Satu-Mare

OFICIUL
JUDEŢEAN
PENTRU
FINANŢAREA
INVESTIŢIILOR
RURALE

Oradea,
str. Ion Bogdan nr. 42
Tel./Fax 0259-416725
Tel. 0259-416710
www.apdrp.ro
e-mail:
ojpdrp.bihor@apdrp.ro

Buzlea MarinCristian,
director

Audienţe:
Marţi 14,00 –16,00

Program de
funcţionare şi de
audienţe:
Luni – Vineri
8,30 – 16,30

O.U.G.
13 / 2006

- asigură aplicarea legislaţiei în organizarea,
conducerea şi desfăşurarea procesului de învăţământ;
- coordonează încadrarea unităţilor de învăţământ cu
personal didactic necesar, în conformitate cu
prevederile Statutului personalului didactic şi actelor
normative în vigoare;
- organizează şi îndrumă activitatea de perfecţionare a
personalului didactic, de cercetare ştiinţifică şi alte
acţiuni
complementare
din
învăţământul
preuniversitar;
-urmăreşte modul de organizare şi de funcţionare a
reţelei de învăţământ preuniversitar, în conformitate cu
politica educaţională la nivel naţional;
- coordonează utilizarea, dezvoltarea şi protejarea
bazei didactico-materiale din unităţile de învăţământ,
împreună cu autorităţile publice locale;
- coordonează organizarea admiterii şi a examenelor
de absolvire din unităţile de învăţământ, precum şi a
concursurilor şcolare;
- mediază conflictele din sistemul învăţământului
preuniversitar din judeţ;
-comunică cu partenerii sociali, economici şi ai
comunităţilor locale, în vederea îmbunătăţirii ofertei
educaţionale, a reţelei şcolare şi a managementului
instituţiei;
- monitorizează şi ia măsuri de restructurare şi
eficientizare a reţelei şcolare.

-implementarea în judeţul Bihor a Planului
naţional de Dezvoltare Rurală – Fondul European
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală.
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Guvernul
României Agenţia
Naţională de
Cadastru şi
Publicitate
Imobiliară A.N.C.P.I.

OFICIUL DE
CADASTRU ŞI
PUBLICITATE
IMOBILIARĂ
BIHOR

Oradea,
Str. Armatei Române nr. 1/A
Tel. 0259-401305
Fax 0259-476328

Ivan Leţ Călin
Sorin,
director

Audienţe:
Luni, 12,00 13,00

www.ocpibh.ro
e-mail:
bh@ancpi.ro

Dragoş Marcel
Daniel,
şef serviciu
cadastru

Vig HajnalkaIldiko, şef serviciu
publicitate
imobiliară

43.

Ministerul
pentru
Societatea
Informaţională
-CN Poşta
Română SA
- Direcţia
Regională de
Poştă
Nord-Vest

OFICIUL
JUDEŢEAN DE
POŞTĂ BIHOR

Oradea,
str. Roman Ciorogariu nr.12
Tel. 0259-440800
Fax 0259-435040

Mureşan Liliana,
director

www.posta-romana.ro
e-mail
cj.ojp_bihor@postaromana.ro

Program de
funcţionare:
8,00-16,00

Feier Angela,
director operaţional

Audienţe:
Miercuri,
13,00 – 14,00

-L.7/1996,
republicată
-Ord.ANCPI
634/2006
-Ord.ANCPI
108/2010
-L.247/2005,
republicată
-L.18/1991
republicată
-Ord.MAI
190/2004
-L.544/2001
republicată
-OG 27/2002
republicată

Miercuri,
Joi, 14,00 – 15,00

Program de
funcţionare:
Luni – Vineri
8,00 – 16,00
Audienţe:
Marţi
10,00 – 12,00
Joi 10,00–12,00
Audienţe:
Marţi
10,00 – 12,00
Joi 10,00–12,00

- Decizia
ANCOM
293/2009
- OG 31/2001
Serviciile
Postale
- Contractul
Colectiv de
Munca
2008-2018

-implementarea proiectelor ANCPI în
judeţul Bihor;
- inventarierea situaţiei planurilor parcelare
şi coordonarea activităţii serviciilor comunitare
din cadrul primăriilor;
- monitorizarea şi ţinerea evidenţei tuturor
schimbărilor categoriilor de folosinţă a terenurilor
agricole şi neagricole la nivelul teritoriului
administrative al judeţului;
-constatarea abaterilor privind nerespectarea
prevederilor legale în activitatea de specialitate
desfăşurată de persoanele autorizate de pe
teritoriul judeţului;
-control, avizare şi recepţie, după caz, a
lucrărilor de geodezie, topografie, cadastru şi
cartografie;
-verificarea prin sondaj periodic a tarifelor
încasate pentru serviciile furnizate din domeniile
cadastrului, geodeziei şi cartografiei;
-dispune, prin încheiere, asupra cererilor de
înscriere în cartea funciară, pe baza
documentaţiilor cadastrale şi a celorlalte acte
justificative şi respinge, prin încheiere motivată,
cererile care nu întrunesc condiţiile legale sau nu
s-a efectuat recepţia documentaţiei cadastrale de
inspectorul din cadrul Serviciului Cadastru, pe
baza notei întocmite de acesta.

-

organizează, coordonează şi urmăreşte
realizarea activităţilor din structura
subordonată.

22
44.

45.

Ministerul
Agriculturii şi
Dezvoltării
Rurale
–
Direcţia
Agricolă
Bihor – D.A.
Ministerul
Justiţiei
-Oficiul
Naţional al
Registrului
ComerţuluiO.N.R.C.

46.

Ministerul
Transporturilor
Registrul Auto
Român

47.

Ministerul
Sănătăţii –
Direcţia de
Sănătate
Publică Bihor

OFICIUL DE
STUDII
PEDOLOGICE ŞI
AGROCHIMICE
BIHOR

Oradea,
Calea Aradului nr.5
Tel. / Fax
0259-447025
www.directiaagricolabihor.ro

e-mail:
ospa.bihor@yahoo.com

OFICIUL
REGISTRULUI
COMERŢULUI
DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL
BIHOR

Oradea,
str. Ştefan Zweig
nr. 11
Tel./ Fax :
0259-434916
Tel. 0259-435017
www.onrc.ro
e-mail:
orcbh@bh.onrc.ro

REGISTRUL
AUTO ROMÂN R.A.R -

Oradea,
Calea Sântandrei nr.7
Tel. 0259-430163
Fax 0259-426564

REPREZENTANŢA

BIHOR

Corcheş DorinOctavian,
director executiv

Cărăman IoanaMaria,
director

Carţiş Adela-Maria,
înlocuitor

Crăciun Dan
Gheorghe,
şef Reprezentanţă

e-mail:

SERVICIUL DE
AMBULANŢĂ
JUDEŢEAN
BIHOR -S.A.J.

www.ambulantabihor.ro
e-mail:
amb.oradea@rdsor.ro

secretariat@ambulantabihor.ro

Luni – Vineri
8,00 – 16,00

Program de
funcţionare şi
audienţe:

-O.U.G.
38 / 2002
- Ordinul
223 / 2002

-elaborarea de studii pedologice, agrochimice, de
bonitare, poluare etc.
-efectuarea analizelor de sol, plante,
îngrăşăminte, apă, în conformitate. cu Ordinul nr.
223/2002

Legea
26/1990
republicată
cu
modificările
şi
completările
ulterioare

-

ţine registrul comerţului, în condiţiile
Legii nr. 26/1990 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
asigurând opozabilitatea actelor şi
faptelor comercianţilor şi contribuind la
stabilitatea circuitului comercial.

O.G.
768 /1991

-

activităţi de testări şi analize tehnice.

Luni – joi 8,0016,30
Vineri 8-14,00

www.rarom.ro
dan.craciun@rarom.ro
Oradea,
str. Sucevei nr. 24
Tel. 0359-412128
Fax 0259-412897

Program de
funcţionare şi de
audienţe:
Luni – Joi
8,00 – 16,30
Vineri
8-14,00
Program de
funcţionare şi de
audienţe:

Pintea Gheorghe,
manager general

Program de
funcţionare:
24 din 24 ore
Program de de
audienţe:
Marţi
Joi

12,00-15,00

-Legea
95/2006
titlul IV
-OMSP
1092/2006
-OMSP
1091/2006
-OMSP
2011/1997
-Legea
319/2006
-Legea
46/2003
- O.U.
144/2008

-

-

asistenţă medicală de urgenţă şi
transport medical asistat
consultaţii medicale la domiciliu şi
transport asistat.
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49

50

Ministerul
Economiei,
Comerţului şi
TurismuluiB.R.M.L. Direcţia
Regională de
Metrologie
Legală ClujNapoca –
D.R.M.L.
Ministerul
Mediului,
Apelor şi
Pădurilor –
Administraţia
Naţională
„Apele
Române” –
Administraţia
Bazinală de
Apă Crişuri
Oradea –
A.B.A. Crişuri

SERVICIUL
JUDEŢEAN DE
METROLOGIE
LEGALĂ BIHOR
- S.J.M.L.

Ministerul
Afacerilor
Interne –

STRUCTURA
TERITORIALĂ
PENTRU
PROBLEME
SPECIALE
BIHOR

Administraţia
Naţională a
Rezervelor de
Stat şi Probleme
Speciale

Oradea,
str. Sucevei nr. 4/A
Tel./Fax
0259-417218
0259-416090

Creţ Dorel,
şef serviciu

Program de
funcţionare:
8,00 -16,00
Audienţe:
Joi, 14,00 - 16,00

www.brml.ro
e-mail:
sjmlbihor@yahoo.com
SISTEMUL DE
GOSPODĂRIRE
A APELOR
BIHOR – S.G.A.

Oradea,
Str. Atelierelor nr.6
Tel. 0259-423234
Fax 0259-423238

Oros Florian Victor,
director

Luni – Joi
7,30 – 16,30
Vineri:
7,30-13,30

www.rowater.ro
e-mail
dispecerat@dac.rowater.ro

Oradea,
Parcul Traian nr. 5 parter
cam. 25
Tel. / Fax
0259-435464
www.anrsps.gov.ro
e-mail:
stps.bh@anrsps.gov.ro

Program de
funcţionare:

Bodogai Maria,
şef S.T.P.S.

Program de
funcţionare şi de
audienţe:
Luni - joi
8,00-16,30
Vineri 8-14,00

-O.G. 20/1992
aprobată cu
modificări
prin
L.11/1994, cu
modificările
şi
completările
ulterioare

Legea Apelor
nr. 107/1996
cu
modificările
şi
completările
ulterioare

-L.477/2003
-HG 370/2004
-L.132/1997
-HG 410/2004
-HG 219/2005
-HG 638/2004

-HG11204/2007

-O.109/2003
-L.446/2006
-HG 414 şi
1711/2004
-HG 969/2007

- asigurarea reglementărilor metrologice,
mijloacelor tehnice şi acţiunilor necesare pentru
obţinerea credibilităţii rezultatelor măsurărilor;
- exercitarea, în numele statului, a
controlului metrologic legal al mijloacelor de
măsurare şi al măsurătorilor.

-

fiind o subunitate teritorială a
Administraţiei Bayinale de Ape Crişuri,
are ca scop administrarea bazinului
Crisuri din judetul Bihor şi capetele de
bazin din judeţele Satu Mare, Cluj şi Sălaj.

-- pregătirea economiei naţionale şi a
teritoriului pentru apărare ;
- rechiziţii de bunuri şi prestări de servicii
în interes public ;
- atribuţii privind regimul concesiunilor
privind bunurile proprietate publică.

24
51.

Ministerul
Economiei,
Comerţului
şi
Turismului
-S.C. Electrica

SUCURSALA
DE
DISTRIBUŢIE A
ENERGIEI
ELECTRICE
ORADEA

Furnizare SA Electrica
Distribuţie
Transilvania
Nord ClujNapoca

52.

Ministerul
Economiei,
Comerţului şi
Turismului
- Hidroelectrica SA –
Sucursala
Hidrocentrale
Cluj

Oradea,
str. Griviţei nr. 32
Tel. 0259-405702
Fax 0259-405704
www.edtn.ro
e-mail:
sdoradea@tnd.electrica.ro

UZINA HIDROELECTRICĂ
ORADEA

Boja Ionel,
director

Oradea,
Str. Ogorului nr. 34
Tel. 0259-408691
Fax 0259-408690
www.hidroelectrica.ro
e-mail:
shoradea@hidroelectrica.ro

Popa MirceaAndrei,
inginer şef

Program de
funcţionare:
7,30 -15,30
Audienţe:
Luni de la ora
14,00

- HG
675/2007
- Legea
energiei
electrice
nr. 13 din
9 ianuarie
2007.

Marnea RodicaTatiana,
contabil-şef
Vereş Ioan,
inginer-şef
Uzină

Program de
funcţionare şi de
audienţe:
Luni – Vineri
8,00 – 16,00

-exploatează, retehnologizează, reabilitează şi
dezvoltă reţelele electrice de distribuţie, cu
respectarea reglementărilor tehnice în
vigoare.
- asigură tranzitarea energiei electrice prin
reţelele electrice de distribuţie.
-realizează lucrări de dezvoltare a reţelelor
electrice de distribuţie.
-asigură
conducerea
operativă
în
conformitate cu licenţa de distribuţie.

- Legea
energiei
-Legea apelor
-reglementări
ANRE
specifice

-

producţia de energie electrică şi servicii
de sistem

