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COMUNICAT DE PRESA
In data de 11.02.2011 , s-a desfasurat ,,Campania Nationala privind identificarea cazurilor de munca
nedeclarata.
I. La ac iunile de control ce s-au desfasurat in judetul Neamt, respectiv municipiul Piatra Neamt,
au participat 17 inspectori de munca din cadrul I.T.M. Neamt si I.T.M. Bacau.
I. Obiectivele Campaniei
a) generale
identificarea angajatorilor care folosesc personal f
forme legale de angajare;
cre terea gradului de con tientizare a angajatorilor i a angaja ilor în ceea ce prive te
necesitatea respect rii prevederilor legale în domeniul rela iilor de munc ;
diminuarea consecin elor sociale i economice negative care deriv din nerespectarea de
tre angajatori a prevederilor legale men ionate.
identificarea angajatorilor care utilizeaz nelegal munca copiilor i a tinerilor.
b) specifice
cre terea num rului de angajatori controla i;
determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de munc pentru persoanele
depistate f
forme legale de angajare i de a le înregistra în termenul legal la
inspectoratul teritorial de munc pe raza c ruia societatea are sediul social.
In urma verificarilor au fost constatate urmatoarele neconformitati din punct de vedere al relatiilor
de munca:
1) primirea la munca a unei persoane fara a avea incheiat contract individual de munca in forma
scrisa, anterior inceperii raporturilor de munca ;
2) netransmiterea modificarilor intervenite in completarea registrului salariatilor in forma
electronica;
3) nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la obligatia de a tine o evidenta a orelor prestate de
fiecare salariat ;
4) nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la repausul saptamanal.
Cu aceasta ocazie, au fost controlate 35 unitati.
Au fost depistate 106 neconformitati pentru care s-au dispus 106 de masuri. Au fost sanctionati 5
angajatori. S-au aplicat 5 sanctiuni contraventionale( 3 amenzi si 2 avertismente).
Astfel, 3 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru incalcarea art.
276,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 9.000 lei, pentru un numar de 3 persoane care
lucrau fara forme legale.
II. In data de 11.02.2011, cu ocazia,,Campaniei Nationale privind identificarea cazurilor de
munca nedeclarata, un numar de 6 inspectori din cadrul I.T.M. Neamt, s-au deplasat in judetul IasiPascani, pentru actiuni de control cu inspectori de munca din cadrul I.T.M. Iasi.
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