INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM
COMUNICAT DE PRES
ITM Neam a verificat agen ii de munc temporar
În perioada 29.03.2021-14.04.2021, Inspectoratul Teritorial de Munc Neam a
desf urat Campania privind respectarea prevederilor legale în domeniul rela iilor de
munc i al securit ii i s
ii în munc de c tre agen ii de munc temporar i de
tre utilizatorii salaria ilor temporari.
Obiectivele campaniei au fost:
Cre terea gradului de con tientizare a agen ilor de munc
prive te necesitatea respect rii prevederilor legale aplicabile;

temporar

în ceea ce

Cre terea gradului de con tientizare, a utilizatorilor i a salaria ilor temporari în ceea
ce prive te necesitatea respect rii prevederilor legale aplicabile;
Diminuarea consecin elor sociale i economice negative care deriv din nerespectarea
de c tre agen ii de munc temporar
i a utilizatorilor a prevederilor legale în
domeniul de referin ;
Verificarea respect rii de c tre agen ii de munc temporar , care au obiect de
activitate principal "Activit i de contractare, pe baze temporare, a personalului", a
prevederilor legale în domeniul rela iilor de munc
i al securit ii i s
ii in
munc , referitoare la: contractele de punere la dispozi ie, contractele de munc
temporar , registrul general de eviden a salaria ilor;
Garantarea unui nivel adecvat de protec ie în domeniul securit ii i s
ii în munc
a salaria ilor deta i în cadrul prest rii de servicii transna ionale, pentru lucr torul
pus la dispozi ie prin deta are transnational pe teritoriul României.
Au fost verifica i ase agen i de munc temporar
i un utilizator al salaria ilor
temporari. Cu ocazia controalelor au fost constatate 8 deficien e la utilizatorul
salaria ilor temporari i 6 deficien e la agen ii de munc temporar pentru care au fost
dispuse m suri de remediere i au fost aplicate 4 avertismente contraven ionale.
În domeniul rela iilor de munc :
Cu ocazia controalelor au fost constatate 5 deficien e la utilizatorul salaria ilor
temporari i 6 deficien e la agen ii de munc temporar pentru care au fost dispuse
suri de remediere i a fost aplicat un avertisment contraven ional.
Deficien ele constatate la control au fost urm toarele:
angajatorul nu face dovada inform rii salaria ilor cu privire la modific rile salariale;
angajatorul nu acord tuturor salaria ilor repaosul zilnic de 24 de ore dup durata
timpului de munc de 12 ore sau nu acord tuturor salaria ilor repaosul s pt mânal de
48 de ore consecutive;
angajatorul nu respect obliga ia repartiz rii timpului de munc în cadrul s pt mânii;
prevederile regulamentului intern
salaria ilor ;
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la nivel de unitate nu era adus la cuno tin a
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În domeniul securit ii i s

ii în munc :

Cu ocazia controalelor nu au fost constatate deficien e la agen ii de munc temporar
verifica i. Au fost constatate 3 deficien e la utilizatorul salaria ilor temporari pentru
care au fost dispuse 3 m suri de remediere i s-au aplicat 3 avertismente
contraven ionale.
Deficien ele constatate la control au fost urm toarele:
punerea la dispozi ia lucr torilor a unui echipament de munc , pentru care nu s-au
asigurat opera iile de întere inere;
nu a fost efectuat reexaminarea cuno tin elor profesionale anuale
reautoriz rii unor lucr tori pentru care legisla ia prevede aceast m sur ;

în vederea

nu a fost asigurat semnalizarea corespunz toare a c ilor de circula ie.

Inspector ef,
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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

