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INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

COMUNICAT DE  PRES
ITM Neam  a verificat contractele individuale de munc  cu timp par ial

În perioada 13 - 23  ianuarie 2020, s-a desf urat Campania na ional  privind verificarea   modului
de respectare de c tre angajatori a prevederilor legale referitoare la încheierea, modificarea,
suspendarea, executarea, înregistrarea i transmiterea în registrul general de eviden  a salaria ilor
a contractelor individuale de munc  cu timp par ial.

Obiectivele campaniei au fost:
identificarea angajatorilor care nu respect  prevederile legale referitoare la încheierea,
modificarea, suspendarea i executarea  contractelor individuale de munc  cu timp par ial;
identificarea angajatorilor care nu respect  prevederile legale referitoare la înregistrarea i
transmiterea în registrul general de eviden  a salaria ilor a contractelor individuale de munc  cu
timp par ial;
cre terea gradului de con tientizare a angajatorilor i a angaja ilor în ceea ce prive te necesitatea
respect rii prevederilor legale în domeniul rela iilor de munc .

Cu prilejul verific rilor efectuate, s-a constatat c  unii dintre angajatori nu respect :
dispozi iile legale referitoare la primirea la munc , respectiv angajatorul a primit la munc  o
persoan  f  a încheia contract individual de munc , în baza consim mântului p ilor, în form
scris , cel târziu în ziua anterioar  începerii activit ii de c tre salariat;
dispozi iile legale cu privire la contractul de munc  cu timp par ial, în ceea ce prive te primirea la
munc  a unei persoane numai în interiorul programului de lucru stabilit prin contractul individual de
munc , durata muncii, repartizarea programului de lucru i condi iile în care se poate modifica
programul de lucru;
dispozi iile legale referitoare la obliga ia de a ine la locul de munc  eviden a real  a orelor de
munc  prestate zilnic de fiecare salariat, cu eviden ierea  orei de începere i a celei de sfâr it al
programului de lucru;
dispozi iile legale referitoare la repausul s pt mânal, respectiv nu fac dovada acord rii repausului

pt mânal de 48 ore consecutive, de regul  sâmb ta i duminica;
nu fac dovada pl ii drepturilor salariale c tre salariatul îndrept it, pentru  perioada octombrie
2019 - decembrie 2019 inclusiv, prin semnarea statelor de plat  de c tre salariat sau prin orice alte
documente justificative;
nu au asigurat compensarea cu timp liber i nici acordarea sporului legal pentru munca prestat  în
zilele de s rb tori legale;
regulamentul intern nu con ine toate categoriile de dispozi ii prev zute de lege;
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.

Au fost verifica i 91 de agen i economici. Inspectorii de munc  au identificat 6 persoane care
prestau munc  nedeclarat  iar angajatorii au fost sanc iona i contraven ional. S-au aplicat, în total,
31 de  sanc iuni contraven ionale, din care 9 amenzi în cuantum de 96.000 lei.
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