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INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

COMUNICAT DE PRES

ITM Neam  a verificat agen ii de plasare for  de munc  în str in tate  i agen ii de
munc  temporar

În perioada 24.10-28.10.2022, Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam  a desf urat Campania
na ional   pentru verificarea respect rii prevederilor Legii nr. 156/2000  cu privire la condi iile
de func ionare  i procedura de înregistrare a persoanelor juridice care î i desf oar
activitatea pe teritoriul României ca agen i de plasare for  de munc  în str in tate precum i
verificarea respect rii prevederilor legale în domeniul rela iilor de munc  de c tre agen ii de
munc  temporar i de c tre utilizatorii salaria ilor temporari.

Obiectivele campaniei au fost:

Con tientizarea agen ilor de plasare a for ei de munc  în str in tate fa  de obligativitatea
respect rii prevederilor legale în domeniul de referin ;

Diminuarea consecin elor sociale i economice negative care deriv  din nerespectarea de c tre
agen ii de plasare for  de munc  în str in tate a prevederilor legale în domeniu;

Cre terea gradului de con tientizare a agen ilor de munc  temporar  în ceea ce prive te
necesitatea respect rii prevederilor legale aplicabile;

Cre terea gradului de con tientizare, a utilizatorilor i a salaria ilor temporari în ceea ce
prive te necesitatea respect rii prevederilor legale aplicabile;

Diminuarea consecin elor sociale i economice negative care deriv  din nerespectarea de c tre
agen ii de munc  temporar i a utilizatorilor a prevederilor legale în domeniul de referin ;

Verificarea respect rii de c tre agen ii de munc  temporar , care au obiect de activitate
principal  "Activit i de contractare, pe baze temporare, a personalului", a prevederilor legale
în domeniul rela iilor de munc , referitoare la: contractele de punere la dispozi ie, contractele
de munc  temporar , registrul general de eviden  a salaria ilor;

Garantarea unui nivel adecvat de protec ie al salaria ilor deta i în cadrul prest rii de servicii
transna ionale, pentru lucr torul pus la dispozi ie prin deta are transna ional  pe teritoriul
României.

Au fost verifica i cinci agen i de munc  temporar , doi utilizatori ai salaria ilor temporari i doi
agen i de plasare for  de munc . Cu ocazia controalelor au fost constatate dou  deficien e la
agen ii de plasare for  de munc  pentru care au fost dispuse m suri de remediere.

Deficien ele  constatate la control au fost urm toarele:

- nu se respect  prevederile legale referitoare la completarea dosarului de personal al fiec rui
salariat cel pu in cu actele necesare angaj rii;

- nu era prev zut  în cuprinsul contractului individual de munc  data pl ii salariului.

Inspector ef
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