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INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

COMUNICAT DE  PRES

În perioada 20 - 29 noiembrie 2019, s-a desf urat Campania na ional  privind verificarea
respect rii de c tre transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea i
executarea contractelor individuale de munc , a timpului de munc i de odihn  a
conduc torilor auto (lucr tori mobili), a legisla iei i a directivelor europene ce vizeaz
deta area lucr torilor în cadrul prest rii de servicii transna ionale transpuse în legisla ia
na ional .

Cu prilejul verific rilor efectuate, s-au constatat urm toarele deficien e:

angajatorii nu respect  în totalitate dispozi iile legale referitoare la repausul
pt mânal, respectiv nu fac dovada acord rii sporului pentru orele prestate de
tre salaria i în timpul repausului saptamanal, nu respect   dispozi iile legale

referitoare la munca de noapte, respectiv nu fac dovada acord rii sporului de 25 %
din salariul de baz  pentru orele prestate de c tre salaria i în timpul nop ii, nu
respect  obliga ia de a ine eviden a real  a orelor de munc  prestate zilnic de

tre salaria i cu eviden ierea orei de începere i a celei de sfâr it al programului
de lucru, nu fac dovada acord rii drepturilor de concediu de odihn  pentru anul
2019, nu fac dovada pl ii drepturilor salariale c tre salaria ii îndrept i  prin
semnarea statelor de plat  de c tre salaria i sau prin orice alte documente
justificative, nu respect  dispozi iile legale referitoare la munca în zilele de

rb tori legale, nu fac dovada acord rii indemniza iei de delegare tuturor
salaria ilor îndrept i, nu fac dovada întocmirii regulamentului de ordine
interioar , cu toate categoriile de dispozi ii legale ,nu au precizate ,în  contractele
individuale de munc  cu timp par ial repartizarea timpului de lucru, nu fac dovada
negocierii colective la nivel de unitate;
angajatorul  nu a respectat obliga ia de a prezenta, la solicitarea organului de
control, eviden a privind timpul de munc  al persoanelor care desf oar  activit i
mobile de transport rutier;
angajatorii nu respect   obliga ia de a transmite, în termen legal, la Inspectoratul
Teritorial de Munc ,  registrul general de eviden  a salaria ilor în format
electronic cu elementele contractelor individuale de munc  ale salaria ilor,
registrul general de eviden  a salaria ilor este completat cu date eronate, nu au
transmis în termenul legal în registrul general de eviden  a salaria ilor încetarea
contractului individual de munc .

Au fost verifica i 54 de agen i economici. Inspectorii de munc  au dispus 86 de m suri de
remediere a deficien elor constatate. S-au aplicat 16 sanc iuni contraven ionale, din care
6 amenzi  în cuantum de 8500 lei.
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