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INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

COMUNICAT DE PRES

În perioada 18–23.05.2020, s-a desf urat Campania na ional  de verificare a respect rii
legisla iei din domeniul rela iilor de munc i s ii i securit ii în munc  la angajatorii
care î i desf oar  activitatea în domeniile construc ii i între inerea i repararea
autovehiculelor.

Obiectivele campaniei au fost:

identificarea i combaterea muncii nedeclarate i luarea m surilor care se impun
pentru determinarea respect rii prevederilor legale de c tre angajatorii care
desf oar  activit i în domeniile mai sus men ionate;

identificarea angajatorilor care utilizeaz  nelegal munca copiilor i a tinerilor;

determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de munc  pentru
persoanele  depistate f  forme legale de angajare i de a le transmite în registrul
general de eviden  a salaria ilor în format  electronic;

cre terea gradului de con tientizare a angajatorilor i a angaja ilor în ceea ce
prive te necesitatea respect rii prevederilor legale din domeniul rela iilor de munc
i s ii i securit ii în munc ;

diminuarea consecin elor sociale i economice negative care deriv  din
nerespectarea  de c tre angajatorii care desf oar  activit i în domeniile
verificate, a prevederilor legale din domeniul rela iilor de munc i s ii i
securit ii în munc ;

verificarea lu rii de c tre angajatori a m surilor specifice pentru diminuarea
spândirii virusului SARS-COV-2.

Au fost verifica i 55 de angajatori. Cu ocazia controalelor au fost constatate 139 de
deficien e pentru  care au fost dispuse m suri de remediere  i au fost aplicate un num r
de 108 sanc iuni contraven ionale în cuantum de 194.600 lei .

În  domeniul rela iilor de munc :

Cu ocazia controalelor au fost constatate 41 de  deficien e pentru  care au fost dispuse
suri de remediere i au fost aplicate un num r de 10 sanc iuni contraven ionale în

cuantum de 183.600 lei. La 5 angajatori au fost depistate 9  persoane care prestau munc
nedeclarat  (4 persoane nu aveau încheiate contracte individuale de munc  în form  scris ,
4 persoane lucrau în perioada în care contractele individuale de munc  erau suspendate iar
o persoan  nu avea înregistrat contractul individual de munc  în REVISAL). Cuantumul
amenzilor aplicate pentru munca nedeclarat   a fost de  180.000 lei.

Principalele deficien e constatate în ac iunile de control au fost urm toarele:

Primirea la munc  a persoanelor f  încheierea contractului individual de munc  în form
scris , cel târziu în ziua  anterioar  începerii activit ii ;

Primirea la munc  a salaria ilor în perioada în care ace tia aveau contractele individuale de
munc  suspendate;
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec ia persoanelor fizice în
ceea ce prive te prelucrarea datelor cu caracter personal i privind libera circula ie a acestor date i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
general privind protec ia datelor), informa iile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confiden iale. Acestea sunt
destinate exclusiv persoanei/persoanelor men ionate ca destinatar/destinatari i altor persoane autorizate s -l primeasc . Dac  a i primit acest
document în mod eronat, v  adres m rug mintea de a returna documentul primit, expeditorului

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

Primirea la munc  a unei persoane f  transmiterea elementelor contractului individual de
munc  în registrul general de eviden  a salaria ilor în format  electronic, cel târziu în ziua
anterioar  începerii activit ii;

Nerespectarea salariului minim în domeniul construc iilor, conform prevederilor O.U.G.
nr.114/2018;

Necompletarea dosarului de personal al salaria ilor cu documentele prev zute de H.G. nr.
905/2017, modificat i completat ;

Nestipularea în cazul contractelor individuale de munc  cu timp par ial a repartiz rii
timpului de lucru;

Nerespectarea obliga iei de a ine eviden a orelor de munc  prestate de c tre salaria i;

Nerespectarea prevederilor privind repausul s pt mânal;

Neplata sau plata cu întârziere a drepturilor salariale.

În  domeniul securit ii i s ii în munc :

Cu ocazia controalelor au fost constatate 98 de deficien e pentru care au fost dispuse
suri de remediere . Au fost sanc iona i 51 de angajatori, c rora li s-au aplicat 98 de

sanc iuni contraven ionale în valoare de 11.000 lei.

La doi angajatori au fost oprite din func iune dou  echipamente de munc   pentru c  exista
un pericol iminent  pentru salaria i de producere a unui accident de munc .

Alte deficien e constatate în ac iunile de control au fost urm toarele:

nu erau revizuite evalu rile de risc privind infectarea cu virusul SARS-COV-2;

nu era actualizat planul de prevenire i protec ie;

nu erau întocmite instruc iuni/proceduri privind m surile  care trebuie luate împotriva
infect rii cu virusul SARS-COV-2;

nu erau asigurate de c tre angajatori  echipamente de munc  sigure pentru lucr tori.

26.05.2020                                                              Inspector ef
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