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INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

Comunicat de pres

Inspec ia Muncii i Inspectoratul General pentru Imigr ri au încheiat pentru anul 2022,
„Planul de Cooperare Operativ  pentru depistarea angaja ilor str ini ilegali i combaterea
muncii nedeclarate a str inilor”. În cadrul planului de cooperare au fost stabilite i ac iuni
comune în scopul prevenirii angaj rii f  forme legale a str inilor.

În  perioada 17-22 mai 2022, inspectori de munc  din cadrul Inspectoratului Teritorial de
Munc  Neam , în colaborare cu lucr tori din cadrul Biroului de Imigr ri Neam , au
desf urat ac iuni de control la agen ii economici susceptibili de a folosi la munc  ilegal
cet eni str ini.

Au fost verifica i 18 angajatori.

În  domeniul rela iilor de munc  au fost constatate 20 de neconformit i   pentru care au
fost dispuse  m suri de remediere i au fost aplicate 14 sanc iuni contraven ionale din
care 6 amenzi în cuantum de 17.500 lei  i 8 avertismente contraven ionale.

Principalele deficien e constatate în domeniul rela iilor de munc  au fost urm toarele:

nu se respecta obliga ia de a ine eviden a orelor lucrate de salaria i;

nu se respecta obliga ia de acordare a repaosului sapt mânal de 48 de ore
consecutive.

Inspector ef
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