INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM
COMUNICAT DE PRES

ITM Neam a verificat suspendarea i executarea contractelor
individuale de munc
În perioada 15.06–24.08.2020, s-a desf urat Campania na ional privind verificarea
modului în care angajatorii respect prevederile legale referitoare la suspendarea i
executarea contractelor individuale de munc .
Obiectivele campaniei au fost:
Identificarea angajatorilor care au primit la munc salaria i pe perioada suspend rii
contractelor individuale de munc i determinarea acestora s respecte prevederile legale
în domeniul rela iilor de munc ;
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 în domeniul rela iilor de munc i, în special, a celor
privind suspendarea contractului individual de munc .
Au fost controla i angajatori care figureaz în portalul REGES, cu contracte individuale de
munc suspendate, angajatori la care exist informa ii privind primirea la munc a salaria ilor
rora le-au suspendat contractele de munc ,angajatori care, din datele ob inute de la
agen iile jude ene de ocupare a for ei de munc , rezult c au solicitat sumele necesare pl ii
indemniza iei prev zute la art.XI alin.(1) din O.U.G. nr.30/2020, cu modific rile i
complet rile ulterioare, precum i al i angajatori la care exista suspiciunea de folosire a
muncii nedeclarate.
În cadrul acestei campanii, în perioada 15.06 – 24.08.2020, au fost
controale, parte dintre acestea fiind efectuate noaptea i sâmb ta.

realizate 368 de

Cu ocazia controalelor au fost dispuse 329 de m suri de remediere i au fost aplicate
angajatorilor 76 de sanc iuni contraven ionale, iar 21 de sanc iuni contraven ionale au
fost aplicate persoanelor g site la lucru f
contract individual de munc .Valoarea
amenzilor aplicate a fost de 520.800 lei. La 16 angajatori au fost depistate 24 de
persoane, din care 2 tineri cu vârsta între 15-18 ani, care prestau munc nedeclarat
(21 de persoane nu aveau încheiat contract individual de munc în form scris , iar 3
persoane lucrau în perioada în care aveau contractul individual de munc suspendat).
Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca nedeclarat a fost în cuantum de 480.000
lei. În cazul unui angajator s-au înaintat c tre organele de cercetare penal , documentele
necesare în vederea constat rii infrac iunii pentru nerespectarea regimului de munc al
minorilor.
Principalele deficien e constatate în ac iunile de control au fost urm toarele:
nu a fost încheiat contract individual de munc în form scris ;
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nu a fost respectat obliga ia privind interzicerea primirii la munc a unei persoane în
perioada suspend rii contractului individual de munc ;
nu a fost transmis în REGES încetarea contractului individual de munc în termenul legal;
nu a fost respectat termenul de transmitere a suspend rii i încet rii suspend rii
contractului individual de munc ;
nu a fost acordat repausului s pt mânal ;
nu a fost inut eviden a orelor lucrate la locul de munc ;
nu a fost respectat obliga ia de a completa dosarele de personal ;
nu a fost f cut plata drepturilor salariale;
nu au fost corectate datele eronate transmise în REGES .
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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

