INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ PRAHOVA

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ DOLJ
COMUNICAT DE PRESĂ

ITM Prahova a aplicat amenzi în valoare de 20.000 de lei

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a desfăşurat, în perioada

07-10 iunie 2017,

campania privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi
desfăşoară activitatea în domeniile prelucrării şi conservării cărnii, peştelui, crustaceelor şi
moluştelor, precum şi fabricării produselor lactate şi a brânzeturilor.
Obiectivele campaniei au fost:
- identificarea angajatorilor care folosesc personal fără forme legale de angajare şi luarea
măsurilor care se impun pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de
muncă;
- determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele
depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în aplicaţia REVISAL şi de a le
transmite la inspectoratul teritorial de muncă;
- creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte
necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;
- identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor.
În perioada campaniei, inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Control şi Relaţii
de Muncă au verificat 34 agenţi economici şi au depistat doi angajatori care utilizau două
persoane fără a avea forme legale de muncă. Alte încălcări ale prevederilor legislaţiei
muncii din domeniul relaţiilor de muncă au fost:
-

neacordarea repausului săptămânal şi sporului; necompensarea în bani a concediului
de odihnă neefectuat;

-

neînmânarea conctactelor individuale de muncă şi a actelor adiţionale;

-

neacordarea drepturilor salariale;

-

neîncheirea contractelor individuale de muncă.
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