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Campanii nationale desfășurate in semestrul I 2017 in domeniul relatiilor de muncă

A. Campanii nationale
Rezultatele obţinute în acţiunile de control tip campanie organizate la nivel national privind
combaterea muncii nedeclarate, în semestrul I 2017 sunt următoarele:


Campania naţională ,,O zi pe săptămână”, care cuprinde acţiuni de control desfăşurate
intr-o anumită zi a săptămânii, de inspectoratele teritoriale de munca in vederea
identificării
cazurilor
de
muncă
nedeclarată
pe
diferite
domenii
de
activitate(Intretinere si reparatii auto,spălătorii auto,vulcanizări auto;fabricarea de
produse de brutărie si a produselor făinoase;depozite materiale de constructii;fabricarea
băuturilor alcoolice si răcoritoare):
- nr. total angajatori controlaţi
4947
- nr. total sancţiuni contravenţionale aplicate
1183
-nr.persoane depistate fară forme legale de angajare
245
- valoarea totală a amenzilor aplicate(lei) din care:
2.419.700
val.amenzi aplicate pentru munca fara forme legale (lei)
2.162.500
-nr.măsuri dispuse
6006
-nr.infractiuni pentru primirea la muncă a mai mult de 5 persoane fără incheierea
contractelor individuale de muncă anterior inceperii activității
9

 Campania naţională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și
verificarea modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în
muncă la angajatorii care desfășoară activitate în domeniul construcțiilor. (09 –
13.05.2017).
- nr.total angajatori controlaţi
1353
- nr.total angajatori sanctionati
349
- nr.total sancţiuni contravenţionale aplicate angajatorilor
409
- nr.angajatori depistati că utilizau personal fără forme
legale de angajare
132
- valoarea totală a amenzilor aplicate (lei), din care:
2.513.400
- valoare amenzi aplicate angajatorilor pentru
munca fără forme legale de angajare (lei)
2.291.000
- valoare amenzi aplicate persoanelor fizice depistate
desfășurând activitate fără contracte individuale de muncă(lei)
2.700
- persoane depistate fără forme legale de angajare
296
- nr.măsuri dispuse
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- nr.infractiuni pentru primirea la muncă a mai mult de 5 persoane fără incheierea
contractelor individuale de muncă anterior inceperii activității
11
 Campania Naţională privind identificarea si combaterea muncii nedeclarate și
respectarea prevederilor legale privind timpul de muncă precum si securitatea si
sănătatea in muncă la societăți care au obiect de activitate protecţie şi gardă – cod
CAEN 8010. (26-30.06.2017).
- nr.total angajatori controlaţi, din care:
- controlati in timpul noptii
- nr.total angajatori sanctionati
- nr.total sancţiuni contravenţionale aplicate angajatorilor, din care:
-nr. sanctiuni aplicate pt.nerespectarea prevederilor legale
privind timpul de muncă
-nr.sanctiuni contraventionale aplicate pt. munca nedeclarată
-nr.sanctiuni contraventionale aplicate pentru incălcarea
altor prevederi legale
- nr.angajatori depistati că utilizau personal fără forme
legale de angajare
- valoarea totală a amenzilor aplicate (lei), din care:
- valoare amenzi aplicate angajatorilor pentru
munca fără forme legale de angajare (lei)
- valoare amenzi aplicate persoanelor fizice depistate
desfășurând activitate fără contracte individuale de muncă(lei)
- persoane depistate fără forme legale de angajare

399
156
171
312
180
9
123
9
353.700
130.000
0
15

- nr.măsuri dispuse

933

- nr.infractiuni pentru primirea la muncă a mai mult de 5 persoane fără incheierea
contractelor individuale de muncă anterior inceperii activității
0
-nr. societăți de pază si protectie comunicate la Directia Regională Antifraudă

13

,
 Campania Naţională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la
angajatorii care își desfășoară activitatea in domeniile prelucrării si conservării
cărnii, prelucrării si conservării pestelui, crustaceelor si molustelor, fabricării
produselor lactate si a brânzeturilor, precum si in domeniul comercializării acestora
(07-10.06.2017)
- nr.total angajatori controlaţi
- nr.total angajatori sanctionati
- nr.angajatori depistati că utilizau personal fără forme
legale de angajare
- valoarea totală a amenzilor aplicate (lei), din care:
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- valoare amenzi aplicate angajatorilor pentru
munca fără forme legale de angajare (lei)
- valoare amenzi aplicate persoanelor fizice depistate
desfășurând activitate fără contracte individuale de muncă(lei)
- persoane depistate fără forme legale de angajare
- nr.măsuri dispuse

242.000
93.500
32
1484

- nr.infractiuni pentru primirea la muncă a mai mult de 5 persoane fără incheierea
contractelor individuale de muncă anterior inceperii activității
1

În domeniul relaţiilor de muncă, cele mai frecvente încălcări ale prevederilor legislaţiei
muncii au fost:


primirea la muncă de către angajator a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a
contractelor individuale de muncă;



neinmânarea unui exemplar al contractului individual de muncă salariaţilor;



nerespectarea prevederilor legale referitoare la obligativitatea existentei certificatului
medical la angajarea în muncă;



nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la dosarele de personal;



nerespectarea prevederilor legale privind obligaţia angajatorului de a întocmi programarea
concediilor de odihnă pentru anul în curs;



neachitarea la incetarea raporturilor de muncă a indemnizatiei aferente concediului de
odihnă neefectuat.





nerespectarea prevederilor legale referitoare la repartizarea programului de lucru în cazul
contractelor individuale de muncă cu timp parţial;
nerespectarea dispozițiilor legale referitoare la acordarea drepturilor salariale ;
nerespectarea prevederilor legale ale art.119 -Codul muncii, republicat cu modificările si
completările ulterioare privind evidenţa orelor de muncă prestate de salariaţi;



nerespectarea prevederilor legale ale art.115 alin.2 - Codul muncii, republicat cu
modificările si completările ulterioare , in sensul că durata zilnică de maxim 12 ore va fi
urmată de o perioadă de repaus de 24 de ore.



nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;



neinformarea inspectoratului teritorial de muncă de către angajatorii care utilizează in mod
frecvent munca de noapte.

 nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal si zilele de sărbătoare legală;
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 nerespectarea prevederilor art. 17 alin. 3 lit. e din Codul Muncii, republicat,cu modificările si
completările ulterioare

referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a

salariaţilor;
 nerespectarea dispoziţiilor art. 4 alin. 1 lit. a din HG nr. 500/2011 – privind Registrul General
de Evidenţă a Salariaţilor cu completările si modificările ulterioare, referitoare la
înregistrarea şi transmiterea elementelor contractelor individuale de muncă în REVISAL;
 nerespectarea prevederilor legale referitoare la completarea corectă de către angajatori a
datelor în REVISAL;
 nerespectarea prevederilor legale din HG nr. 500/2011– privind Registrul General de Evidenţă a
Salariaţilor cu completările si modificările ulterioare, referitoare la persoana desemnată sa
completeze şi să transmită registrul general de evidenţă al salariaţilor;
- neiniţierea procedurii de negociere a contractului colectiv de muncă la nivel de unitate;
- negarantarea în plată a salariului minim brut pe țara;
-nerespectarea datei de plată a drepturilor salariale stabilită in contractul individual de muncă;
 neîntocmirea regulamentului intern şi neaducerea la cunoştinţa salariaţilor a

prevederilor

acestuia.
 inexistenta registrului de predare primire a serviciului de pază la unele obiective de pază
controlate, aspect anuntat inspectoratelor județene de politie.
 nepunerea la dispozitia inspectorilor de muncă , de către societățile de pază

a registrelor de

predare primire a serviciului de pază.
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