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I.T.M. Sibiu a controlat angajatorii din domeniul protecție și gardă

În perioada 29 septembrie - 01 octombrie 2021 s-a desfăşurat, la iniţiativa Inspecţiei
Muncii, Campania naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la
angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul protecție și gardă.
Obiectivele campaniei au urmărit cu preponderență identificarea și combaterea muncii
nedeclarate și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către
angajatorii a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă, identificarea
angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor și tinerilor, determinarea
angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate
fără forme legale de angajare, de a le înregistra în REVISAL și de a le transmite la
inspectoratul teritorial precum și creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și
angajaților în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale din domeniul
relațiilor de muncă.
În perioada de desfăşurare a campaniei, inspectorii de muncă au verificat 13 angajatori
care își desfășoară activitatea în domeniul vizat.
Pentru neconformităţile identificate, s-au dispus 25 măsuri de remediere şi s-au aplicat
un număr de 7 avertismente.
Neconformitățile constatate de inspectorii de muncă în cadrul controalelor efectuate au
constat în principal în nerespectarea repartizării repausului săptămânal, neevidențierea
orelor de muncă prestate de salariați cu ora de începere și ora de sfârșit a programului de
lucru, nerespectarea prevederilor legale privind munca de noapte, netransmiterea în
termenele prevăzute de lege a contractului individual de muncă în REVISAL, lipsa inițierii
negocierilor contractului colectiv de muncă și lipsa intervalului orar în cadrul contractului
de muncă.
Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu atrage atenția asupra faptului că, atât munca
nedeclarată cât și munca subdeclarată au efecte negative pe termen scurt dar mai
ales pe termen lung, atât pentru individ, cât și pentru societate, precum și pentru
bugetul de stat, existând o relație interdependentă între plata contribuțiilor sociale și
impozitelor și accesul la drepturile de asigurări sociale și alte măsuri de protecție
socială.
Acestea constituie fenomene extrem de nocive, din cauza consecințelor sociale și
economice pe care le produc: persoana care prestează activitate nedeclarată sau
subdeclarată este lipsită de protecție socială, nu beneficiază de drepturile conferite de
un contract de muncă, nu beneficiază de dreptul la pensie și la indemnizația de șomaj,
nu are siguranța plății muncii prestate, plata făcându-se în funcție de bunăvoința
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angajatorului. De asemenea, angajatorul este lipsit de posibilitatea legală de a
responsabiliza lucrătorul pentru eventualele prejudicii produse de acesta.
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