INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM
COMUNICAT DE PRES
Inspectorii de munc în control la firmele care au angaja i str ini
În perioada 14 - 18 noiembrie 2019, s-a desf urat campania na ional privind verificarea
modului în care angajatorii români respect prevederile legale referitoare la legisla ia muncii i
la regimul juridic aplicabil str inilor pe teritoriul României, conform prevederilor O.G. nr.
25/2014 privind încadrarea în munc i deta area str inilor pe teritoriul României i pentru
modificarea i completarea unor acte normative privind regimul str inilor în România.
Obiectivele ac iunilor de control au fost:
-identificarea i combaterea muncii nedeclarate a str inilor pe pia a muncii din România;
-identificarea angajatorilor care utilizeaz cet eni non UE în activit i lucrative;
-identificarea angajatorilor români care primesc la munc pe teritoriul României un lucr tor
str in non UE deta at;
-garantarea în plat a salariului de baz minim brut pe ar ;
-verificarea respect rii prevederilor privind timpul de munc i timpul de odihn ;
-cre terea gradului de con tientizare a angajatorilor români pentru necesitatea respect rii
prevederilor legale privind angajarea str inilor;
-diminuarea consecin elor sociale i economice negative care deriv din nerespectarea regimului
str inilor pe teritoriul României;
-eliminarea neconformit ilor constatate prin dispunerea de m suri obligatorii de intrare în
legalitate.
Au fost controla i 23 de angajatori care, la data controlului, aveau înregistra i în total 104
salaria i str ini. Inspectorii de munc au dispus 16 m suri de remediere.
Cu prilejul verific rilor efectuate, la un angajator s-a constatat lipsa avizului de angajare,
acesta fiind sanc ionat cu avertisment contraven ional pentru nerespectarea prevederilor art.
33, alin.1 din O.G. nr.25/2014, modificat i completat .
Inspectorii de munc au constatat i alte deficien e în domeniul rela iilor de munc privind:
-întocmirea dosarelor de personal;
-angajatorii nu p streaz la locul de munc un exemplar din contractul individual de munc ;
-nu este realizat eviden a orelor lucrate zilnic de fiecare salariat,cu eviden ierea orelor de
începere i de sfâr it a programului de lucru, iar un angajator a fost sanc ionat cu amend de
1500 lei pentru înc lcarea prevederilor art.119 din Legea nr. 53/2003, modificat i completat ,
republicat ;
-angajatorul nu face dovada pl ii drepturilor salariale;
-angajatorul nu face dovada compens rii orelor lucrate suplimentar cu ore libere pl tite;
-nu sunt comunicate fo tilor salaria i deciziile de încetare a contractului individual de munc ;
-angajatorul nu face dovada acord rii concediului de odihn pentru salaria ii pleca i din unitate
în anii 2018 i 2019.
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec ia
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primit, expeditorului

