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INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

1380 /02.02.2022

COMUNICAT DE PRES
Angajatori din domeniul depozite verifica i de ITM Neam

În perioada 25 – 31.01.2022, s-a desf urat Campania na ional   pentru identificarea
cazurilor de munc  nedeclarat  la angajatorii care î i desf oar  activitatea în
domeniul depozite.

Obiectivele campaniei au fost:

identificarea i combaterea muncii nedeclarate i subdeclarate i luarea m surilor care
se impun pentru determinarea respect rii prevederilor legale de c tre angajatorii care

i desf oar  activitatea în domeniul verificat;

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 la inspectoratul teritorial de
munc  în a c rui raz  teritorial  angajatorul î i are sediul social;

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

diminuarea consecin elor sociale i economice negative care deriv  din nerespectarea
de c tre angajatorii care desf oar  activitate în acest domeniu, a prevederilor legale
din domeniul rela iilor de munc .

Au fost verifica i 40 de angajatori.

În  domeniul rela iilor de munc  au fost constatate 50 de neconformit i   pentru care
au fost dispuse  m suri de remediere i au fost aplicate 16 sanc iuni contraven ionale
din care o  amend  în cuantum de 20.000 lei i 15 avertismente contraven ionale.

La un angajator, inspectorii de munc  au identificat  o persoan  care presta munc  f
a avea încheiat contract individual de munc  în form  scris  .

Deficien ele constatate în domeniul rela iilor de munc  au fost urm toarele:

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

nu se respect  obliga ia de a ine eviden a orelor lucrate de salaria i;

nu  se respect  obliga ia  de informare a salaria ilor cu privire la data pl ii drepturilor
salariale;
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nu  se respect  obliga ia de a comunica fi a postului cu atribu iile specifice c tre
salaria i;

nu  se respect  obliga ia de a completa dosarele de personal ale salaria ilor;

registrul general de eviden  a salaria ilor era transmis cu date eronate;

nu se respect  obliga ia de acordare a repaosului sapt mânal de 48 de ore consecutive.

02.02.2022                                                                       Inspector ef,
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