INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

COMUNICAT DE PRES
,, Transportatorii la control’’

În perioada 19 - 28.11.2018, în cadrul Campaniei na ionale privind respectarea de c tre
transportatorii rutieri a prevederilor legate referitoare la încheierea i executarea contractelor
individuale de munc , a timpului de munc i de odihn a conduc torilor auto (lucr tori mobili),
a legisla iei i a directivelor europene ce vizeaz deta area lucr torilor în cadrul prest rii de
servicii transna ionale, cod CAEN 4941 - Transporturi rutiere de m rfuri, cod CAEN 4931 Transporturi urbane, suburbane i metropolitane de c tori, au fost verifica i 88 de agen i
economici.
Cu prilejul verific rilor efectuate, s-au constatat urm toarele deficien e:
Angajatorii nu respect dispozi iile privind organizarea timpului de munc ; nu au prezentat
eviden ele privind timpul de munc a conduc torilor auto; nu eviden iaz în foaia colectiv de
prezen ora de începere i a celei de sfâr it al programului de lucru; nu respect dispozi iile
legale referitoare la munca în zilele de s rb tori legale; nu fac dovada acord rii unui spor la
salariu pentru orele prestate în zilele de repaus s pt mânal; nu respect dispozi iile legale
referitoare la munca de noapte, respectiv nu fac dovada acord rii sporului de 25% din salariul de
baz pentru orele prestate în timpul nop ii.
De asemenea, angajatorii nu fac dovada inform rii salaria ilor, prin act adi ional încheiat la
contractele individuale de munc ale acestora, cu privire la data pl ii drepturilor salariale i nu
respect prevederile legale referitoare la obliga ia de a completa dosarul personal al fiec rui
salariat cu cel pu in actele necesare angaj rii, contractul individual de munc , actele adi ionale
i celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea i încetarea contractelor individuale de
munc , acte de studii/ certificate de calificare, precum i orice alte documente care certific
legalitatea i corectitudinea complet rii în registru.
S-au aplicat 6 sanc iuni contraven ionale în cuantum de 3.000 lei si 2 angajatori au fost
sanc iona i contraven ional conform Legii nr. 108/1999, pentru neprezentarea documentelor
solicitate de catre inspectorii de munc .
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