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COMUNICAT DE PRESĂ 
 
 
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ AL JUDEŢULUI BIHOR, prin reprezentant 
legal, ing. Nicolae HODUŢ în calitate de Inspector Şef, în temeiul dispoziţiilor art. 6  alin. 2 
din Legea nr. 544/2001 modificată privind liberul acces la informaţiile de interes public, ale 
art.  13 coroborat cu art. 16 din HG 123/2002,  alăturat vă înaintăm informaţiile referitoare 
la controlul efectuat de ITM Bihor în noaptea de 17-18. 08.2011 la o societate comercială 
care desfăşoară activitate în domeniul prelucrării şi conservăcii fructelor şi legumelor, cu 
sediul în Aleşd - punct de lucru în localitatea Gheghie.                               
 
Controlul a fost efectuat în colaborare cu lucrători ai I.PJ Bihor, I.J.J Bihor, Garda 
Financiară Bihor, în baza Protocolului comun de acţiune pentru eradicarea muncii la 
negru, ca urmare a unor informaţii referitoare la practicarea muncii fără forme legale. 
 
Inspectorii de muncă s-au prezentat la punctul de lucru al societăţii în jurul orelor 22,00, 
constatând că toate căile de acces în incintă erau închise, deşi în interiorul halei se 
desfăşura activitate. Timp de 4 ore echipa mixtă de control a încercat, prin toate mijloacele 
legale, să pătrundă în incinta punctului de lucru dar administratorul societăţii a refuzat 
accesul tuturor reprezentanţilor instituţiilor de control anterior menţionate. Abia în jurul orei 
2,00 ca urmare a iminenţei intervenţiei reprezentanţilor S.I.R Bihor, administratorul 
societăţii a permis, accesul echipei de control în interiorul punctului de lucru. 
S-a constatat că un număr de 6 persoane desfăşurau activitate, din care 3 persoane fără a 
avea încheiate contracte individuale de muncă, iar din verificarea documentelor s-a 
constatat că un număr de 21 de persoane au desfăşurat activitate anterior, fără a avea 
încheiate contracte individuale de muncă. 
 
Având în vedere că potrivit art.264 alin.3 din Legea nr.53/2003, republicată Codul muncii, 
primirea la muncă a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetăţenia acestora, fără 
încheierea unui contract individual de muncă constituie infracţiune şi se sancţionează cu 
închisoare de la unu la doi ani sau cu amendă penală, împotriva administratorului societăţii 
s-a formulat plângere penală urmând ca organele de urmărire penală competente să ia 
măsurile necesare. 
 
În ceea ce priveşte informaţiile în detaliu referitoare la controlul efectuat şi care nu se 
regăsesc în cele mai sus expuse, vă comunicăm că aceste date nu se încadrează în 
categoria informaţiilor de inters public care se comunică la cerere sau din oficiu conform 
dispoziţiilor art 5 şi 6 din Legea nr. 544/2001 modificată privind liberul acces la informaţiile 
de interes public. 
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