INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ PRAHOVA

COMUNICAT DE PRESĂ

Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 06-09 aprilie 2015, Campania Naţională privind
identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la societăţile comerciale care activează în
domeniul construcţiilor. 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 – ITM Prahova au verificat 21 agenţi economici şi au depistat trei angajatori care
utilizau patru persoane fără a avea forme legale de muncă. S-au aplicat sancţiuni
contravenţionale în valoare de 40.000 de lei, pentru muncă la negru.
Cele mai frecvente încălcări ale prevederilor legislaţiei muncii, din domeniul relaţiilor de
muncă, au fost:
- neacordarea drepturilor salariale;
- lipsa certificatelor medicale;
- neactualizarea regulamentului de ordine interioară;
- neacordarea repausului săptămânal, etc.
”Aşa cum am anunţat, Inspecţia Muncii a desfăşurat în perioada 06/09 aprilie 2016
Campania Naţională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată pentru lucrătorii
angajaţi în domeniul construcţiilor. Au fost efectuate acţiuni de control, cu caracter
inopinat la angajatorii cu activitate în domeniu pentru a verifica respectarea prevederilor
legale referitoare la relaţiile de muncă. Au fost aplicate amenzi în valoare de peste
500.000 de euro din care aproape 420.000 au fost pentru munca la negru. Au fost
depistate 305 persoane care munceau fără forme legale de angajare. Suntem ingrijoraţi
de frecventele încălcări ale legislaţiei muncii, pe care le am identificat în controale.
Dintre acestea menţionăm: primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă
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scrisă a contractelor individuale de muncă, lipsa unui exemplar al contractului individual
de muncă înmânat salariaţilor, neîntocmirea regulamentului intern, nerespectarea
prevederilor legale referitoare la repartizarea programului de lucru în cazul contractelor
individuale de muncă cu timp parţial, a celor referitoare la munca suplimentară ori
repausul săptămânal. Pentru remedierea deficienţelor au fost dispuse măsuri obligatorii,
cu termene concrete de realizare.” - Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat.
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