INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

COMUNICAT DE PRES
În perioada 29.09.2021-01.10.2021, s-a desf urat Campania na ional
pentru
identificarea cazurilor de munc nedeclarat la angajatorii care î i desf oar
activitatea în domeniul protec ie i gard - cod CAEN 801. Au fost verifica i 8
angajatori. Pentru 9 angajatori cu sediile sociale în alte jude e i Municipiul Bucure ti,
conform Metodologiei de desf urare a Campaniei, în vederea finaliz rii controlului, au
fost transmise fi ele de identificare completate de salaria ii unit ilor precum i
documente de eviden a muncii, c tre inspectoratele teritoriale de munc în raza
rora î i au sediul social ace tia.
Obiectivele ac iunilor de control au fost:
identificarea i combaterea muncii nedeclarate i subdeclarate i luarea
surilor care se impun pentru determinarea respect rii prevederilor legale de c tre
angajatorii care î i desf oar activitatea în domeniul construc ii;
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 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 .
Cu prilejul verific rilor efectuate in domeniul relatiilor de munc , s-au constatat
urm toarele deficien e, pentru care s-au dispus 6 m suri concrete de remediere a acestora:
angajatorul nu respect obliga ia acord rii unui repaus de 24 de ore dup o durat
zilnic a timpului de munc de 12 ore, contrar dispozi iilor art.115,alin.2 din Legea
nr.53/2003 cu modific rile i complet rile ulterioare.
Angajatorul nu respect dispozi iile referitoare la stabilirea duratei normale a
timpului de munc pentru salaria ii cu norm întreag , contrar dispozi iilor
art.112,alin.1 din Legea nr.53/2003 cu modific rile i complet rile ulterioare.
Cu prilejul controalelor efectuate nu s-au identificat cazuri de munc nedeclarat .
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