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INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

COMUNICAT DE PRES

Angajatori din domeniul construc iilor verifica i de ITM Neam

În perioada 05.10–07.10.2022, s-a desf urat Campania na ional   pentru identificarea
cazurilor de munc  nedeclarat  la angajatorii care î i desf oar  activitatea în
domeniul construc iilor.

Obiectivele campaniei au fost:

identificarea i combaterea muncii nedeclarate 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 construc iilor;

determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de munc  pentru
persoanele  depistate f  forme legale de angajare  de a le înregistra 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 .

Au fost verifica i 42 de angajatori.Pentru deficien ele constatate cu ocazia controalelor
au fost dispuse 46 de m suri de remediere i au fost aplicate un num r de 24 sanc iuni
contraven ionale în cuantum de 100.900 lei .
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec ia persoanelor fizice în
ceea ce prive te prelucrarea datelor cu caracter personal i privind libera circula ie a acestor date i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
general privind protec ia datelor), informa iile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confiden iale. Acestea sunt
destinate exclusiv persoanei/persoanelor men ionate ca destinatar/destinatari i altor persoane autorizate s -l primeasc . Dac  a i primit acest
document în mod eronat, v  adres m rug mintea de a returna documentul primit, expeditorului

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

La 5 angajatori, inspectorii de munc  au identificat 5 persoane care prestau munc  f
a avea încheiat contract individual de munc  în form  scris .

Deficien ele constatate în ac iunile de control au fost urm toarele:

primirea la munc  a unei  persoane f  încheierea contractului individual de munc  în
form  scris , cel târziu în ziua  anterioar  începerii activit ii ;

nu era stabilit salariul de baz  minim brut pe ar  garantat în plat , în cuantum de
3.000 lei lunar, pentru salaria ii care desf oar  activitate în domeniul construc iilor;

nu era respectat  obliga ia de a p stra la locul de munc  o copie a contractului
individual de munc  pentru salaria ii care presteaz  activitate în acel loc;

dosarele de personal erau incomplete;

nu era respectat  obliga ia de a ine eviden a orelor lucrate de salaria i.

11.10.2022                                                                             Inspector ef
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