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Nr.

30029/29.06.2011

COMUNICAT DE PRESĂ

În data de 28.06.2011, la ORADEA, sub auspiciile INSTITUŢIEI PREFECTULUI din BIHOR,
a avut loc întîlnirea bilaterală româno ungară a organismelor de inspecţie a muncii ,
evenimentul având ca scop stabilirea unui program comun de acţiuni pentru inspectoratele
de muncă limitrofe, cât şi pentru cele în care populaţia maghiară are pondere majoritară.
Subiectele abordate:
-promovarea, de ambele părţi, a schimbului de experienţă privind aspectele avute în vedere
de interesele comune;
-informarea reciprocă şi continuă cu privire la reglementările în vigoare şi cele planificate în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi a relaţiilor de muncă, în scopul facilitării accesului
la informaţie al antreprenorilor care iniţiază o afacere în ţara parteneră;
- modalităţi de informare reciprocă privind legislaţia de profil, astfel încât firmele maghiare
care operează în Bihor, respectiv firmele româneşti care operează în regiunea maghiară să
cunoască şi să aplice corect actele normative în cauză.
-schimb de experienţă şi bune practici în domeniul relaţiilor de muncă în special pe probleme
legate de evidenţa muncii (experienţa ungară privind trecerea la înregistrarea electronică) şi
probleme legate de munca nedeclarată;
-inspecţii comune în domeniul relaţiilor de muncă şi al securiţăţii şi sănătăţii în muncă, pe
baza unui acord şi a unui calendar comun stabilit. Analizarea în comun a metodelor aplicate
şi utilizarea experienţei practice a ţării partenere.
- participarea reciprocă la programe sau evenimente proprii şi trasmiterea reciprocă de
materiale de informare.
S-au constatat atât asemănări cât şi diferenţe în legislaţia care reglementează activitatea
instituţiilor în cauză, dintre diferenţe putându-se menţiona aspecte referitoare aplicarea
contravenţiilor (spre exemplu în Ungaria angajaţii depistaţi ca prestând activitate în mod
repetat fără a avea forme legale de angajare li se taie drepturile la asigurare socială ),
evidenţa salariaţilor ( şi în Ungaria s-a renunţat la carnetele de muncă, existând o evidenţă
electronică a salariaţilor) .
O metodă de monitorizare a muncii fără forme legale utilizată de instituţia omoloagă
maghiară este înfiinţare unei “liste negre” a agenţilor economici dovediţi că utilizează muncă
fără forme legale de angajare şi sancţionate în acest sens.
Această includere pe “lista neagră” impune anumite restricţii pentru angajator ( ex. interdicţia
de reeeşalonare a plăţilor către bugetul de stat, interdicţia participării la licitaţii organizate de
unităţile de stat, etc.).
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La eveniment au participat :
•Din partea română:
- Domnul Ionuţ Bogdan BARBU -Inspector General de Stat Adjunct în domeniul Securitate şi
Sănătate în Muncă
- Doamna Maria Andreea PĂTRAŞCU- Şef Serviciu Relaţii Internaţionale
- Domnul Ovidiu Radu JUGU, inspector şef I.T.M. ARAD
- Domnul Nicolae HODUŢ, inspector şef I.T.M. BIHOR
- Domnul Lajos ÖRDÖG, inspector şef I.T.M. COVASNA
- Domnul Dorin MALE, inspector şef I.T.M. HARGHITA
- Domnul Delia TÂRLEA, inspector şef I.T.M. MARAMUREŞ
- Domnul Cristian Iosif ÖSASU, inspector şef I.T.M. SATU-MARE
- Domnul Cornelia Gheorghina CORESCU, inspector şef I.T.M. TIMIŞ
- Domnul Francisc SOMBATFALVI TÖRÖK, inspector şef I.T.M. SIBIU
- Domnul Constantin BUJOR, inspector şef I.T.M. BUCUREŞTI
- Domnul Constantin LUPU - INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE –DEZVOLTARE
PENTRU SECURITATE MINIERĂ ŞI PROTECŢIE ANTIEXPLOZIVĂ INSEMEX
PETROŞANI
- Domnul Sorin BURIAN–Şef Departament Securitate Instalaţii şi Echipamente AntiexploziveINCD INSEMEX PETROŞANI
• Din partea maghiară:
Jozsef BAKOS - Inspector General Inspectoratul de Muncă din Ungaria
Jozsef JARAI – Inspector General adjunct Inspectoratul de Muncă din Ungaria
Janos GADOR –Şef Departament Relaţii Internaţionale
Attila LUMNICZKY-Translator
Ambele delegaţii au considerat că este necesară conlucrarea şi în continuare a celor două
instituţii în vederea depistării muncii la negru şi a traficului de forţă de muncă.
Cu stimă,

INSPECTOR ŞEF
ing. Nicolae HODUŢ

COMP. INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL
ing. Bianca Maria CURTA
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Nr. 30030/29.06.2011

COMUNICAT

DE PRESĂ

1. INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC furnizate conform art. 5 din Legea nr. 544/
2001 pentru perioada 01.05.2011 – 31.05.2011:
Nr.
crt.
1
2

2.1
2.2
3
4

5
6

Informaţii de Interes Public conform L544/2001

Cumulat

Mai 2011

01.01. – 31.05.2011

Număr unităţi controlate, din care :

591

2.212

- în domeniul relaţiilor de muncă
- în domeniul securitate şi sănătate în muncă
Număr sancţiuni contravenţionale, din care:
- în domeniul relaţiilor de muncă
- în domeniul securitate şi sănătate în muncă
Nr.amenzi / valoare lei

459
132
558
327
231

1.596
516
2.146
1.340
806

119/943.800

631/3.578.300

93/825.800
26/118.000

481/2.851.800
150/726.500

439

1.515

234
205

859
656

53/227

269/814

5

14

0
5

1
13

0

0

- în domeniul relaţiilor de muncă
- în domeniul securitate şi sănătate în muncă
Avertismente
- în domeniul relaţiilor de muncă
- în domeniul securitate şi sănătate în muncă
Nr. unităţi / Nr. persoane identificate cu cazuri de muncă
fără forme legale de angajare
Număr accidente în muncă înregistrate, din care:
-accidente mortale
-accidente soldate cu incapacitate temporară de muncă (ITM)
Număr accidente în muncă cu urmări de invaliditate la
încheierea incapacităţii temporare de muncă
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 31.05.2011.

42

În cursul lunii mai 2011 la I.T.M. Bihor nu au fost înregistrate un număr de două notificări
cu privire la intenţia de concediere colectivă 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 iunie-august 2011 a unui număr estimativ de 367 salariaţi care aparţin unor
societăţi comerciale care deţin puncte de lucru şi în alte judeţe.
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2. CAMPANII CONTROL
2.1. În cadrul Campaniei naţionale „O ZI PE SĂPTAMÂNĂ” în domeniul relaţiilor de
muncă, în luna mai 2011, au fost controlaţi un număr de 229 angajatori.
Au fost sancţionaţi un număr de 102 angajatori, fiind aplicate un număr de 160 sancţiuni
contravenţionale, valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 306.000 lei.
Au fost identificaţi un număr de 23 angajatori care practicau munca fără forme legale de
angajare, fiind depistate 66 persoane care lucrează fără forme legale de angajare. În acest
sens au fost aplicate 23 amenzi în valoare totală de 283000 lei.
Număr deficienţe constatate: 698 fiind dispuse măsuri pentru remedierea acestora.
Deficienţele constatate se referă la :
- neîncheierea contractelor individuale de muncă;
- neîntocmirea actelor de modificare clauze existente în contractul individual de muncă;
- netransmiterea REVISAL ;
- neîntocmirea corespunzătoare a foilor colective de prezenţă;
- nerespectarea prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal;
- nerespectarea prevederilor legale cu privire la munca suplimentară;
- neîntocmirea fişei postului;
- neîntocmirea regulamentului intern;
- neplanificarea concediilor de odihnă;
- nerespectarea prevederilor Legii nr. 202/2002;
- nerespectarea prevederilor O.G.96/2003;
- neachitarea drepturilor salariale;
- nerespectarea prevederilor cu privire la munca prestată în zilele de sărbătoare legală;
- nerespectarea prevederilor cu privire la munca de noapte.
3. Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, în luna mai 2011, pentru neconformităţile
constatate a fost sistată activitatea a 3 instalaţii de muncă din lipsă aviz ISCIR (ex.:
instalaţii care funcţionează sub presiune: recipient aer comprimat).

INSPECTOR ŞEF
ing. Nicolae Ciprian HODUŢ

INSPECTOR ŞEF ADJ. R.M.
ec. Nadia RACZ

COMP. LEGISLAŢIE CONTENCIOS
cons. jr. Cristina MACRA

INSPECTOR ŞEF ADJ. S.S.M.
ing. Eugen CÎRMACIU

COMP. INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL
ec. ing. Bianca Maria CURTA
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