INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM
COMUNICAT DE PRES
Angajatori din domeniul fabric rii produselor de brut rie i a pastelor f inoase verifica i de
ITM Neam
În perioada 30.08–02.09.2021, s-a desf urat Campania na ional pentru identificarea cazurilor
de munc nedeclarat la angajatorii care î i desf oar activitatea în domeniul fabric rii
produselor de brut rie i a pastelor f inoase.
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 î i
desf oar activitatea în domeniul fabric rii produselor de brut rie i a pastelor f inoase;
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 i de a le transmite la inspectoratul teritorial de munc în a
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 32 de angajatori. Pentru deficien ele constatate cu ocazia controalelor au
fost dispuse m suri de remediere i au fost aplicate un num r de 2 sanc iuni contraven ionale,
din care o amend în cuantum de 1500 lei i un avertisment contraven ional.
Deficien ele constatate în ac iunile de control au fost urm toarele:
nu se respect obliga ia de a ine eviden a orelor lucrate de salaria i;
nu se respect prevederile legale privind munca de noapte;
nu se respect obliga ia
documentele necesare;

de a completa dosarul de personal al salariatului cu toate

nu se respect prevederile legale cu privire la contractul individual de munc cu timp par ial;
nu se face dovada pl ii drepturilor salariale.
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