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COMUNICAT DE PRESĂ
În data de 19 septembrie 2017 inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului
Teritorial de Muncă Caraş-Severin au desfăşurat acţiuni de control împreună cu
lucrători ai Inspectoratului General pentru Imigrări – Biroul pentru Imigrări CaraşSeverin la un angajator din Oraviţa cu domeniul de activitate – fabricarea pâinii;
fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie (cod CAEN 1071), obiectivul
principal fiind verificarea respectării prevederilor O.G. nr.25/2014 (A)- privind
încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României.
S-a constatat faptul că acest angajator a primit la muncă patru persoane fără ca
aceştia să deţină aviz de muncă, după cum urmează:
- pentru doi cetăţeni din Serbia, respectiv pentru unul din Bosnia şi Herzegovina nu
exista întocmit acest aviz;
- pentru un cetăţean din Albania nu exista avizul de muncă valabil; mai mult decât
atât, s-a constatat verificând documentul de trecere a frontierei, că a depăşit cu
38 de zile termenul legal de şedere pe teritoriul României fiind obligat să
părăsească ţara noastră.
Pentru neconformităţile constatate angajatorul în cauză a fost sancţionat de
inspectorii de muncă cu amendă contravenţională în valoare de 30.000 lei,
dispunând măsuri ca pe viitor să nu primească şi să nu încheie contracte individuale
de muncă cu cetăţeni străini ce aparţin unei ţări ce nu face parte din ţările
membre ale Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, cetăţeni ce nu
aparţin Confederaţiei Elveţiene sau unui stat cu care România a stabilit prin
tratatele încheiate, accesul liber pe piaţa muncii din ţara noastră, decât după
obţinerea în prealabil a unui aviz de muncă în condiţiile prevăzute de O.G.
nr.25/2014 (A).
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