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Comunicat de presă

În luna noiembrie 2020, Inspectoratul Teritorial de Munc  Ialomi a,înă ţ
domeniul  Rela iilor  de  Munc ,  şi-a  desf şurat  activitatea  înţ ă ă
conformitate  cu  Programul  Cadru  de Ac iuniţ  aprobat  de  Inspec iaţ
Muncii.

Au  fost  efectuate  93 de  controale,  din  care  88  au  fost  controale
privind identificarea şi combaterea cazurilor de munc  nedeclarat  ,ă ă
fiind  intervievate  un  num r  de  117  persoane  g site  la  lucru,   laă ă
angajatori din mai multe sectoare de activitate ; au fost depistate
un num r de 2 persoane ce desf şurau munc  nedeclarat  ,  la 2ă ă ă ă
angajatori  ce  au  fost  sanctiona i  contraven ional  cu  amenzi   înţ ţ
valoare  de  40.000  lei  pentru  primirea  la  munc  f r  încheiereaă ă ă
contractelor individuale de munc  , anterior începerii activit ii.ă ăţ

În  urma  controalelor,  au  fost  sanc iona i  12  angajatori  şi  au  fostţ ţ
aplicate  19  sanc iuni  contraven ionale,  din  care  10  amenzi  cuţ ţ
valoare total  de 71.000 lei şi 9 avertismente scrise.ă

Deficien ele  constatate  pentru  care  s-au  aplicat  amenzileţ
contraven ionale au fostţ  :

 Nerespectarea  dispoziţiilor  privind  garantarea  în  plată  a
salariului minim brut pe ţară;

 Nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului
săptămânal;

 Nerespectarea obligaţiei angajatorilor cu un număr de peste 50
de  angajați  de  a  organiza  programul  de  lucru  astfel  încât
personalul să fie împărțit în grupe care să înceapă, respectiv să
termine activitatea la o diferență de cel puțin o oră , în vederea
reducerii riscului de contaminare cu COVID-19.

Pentru neconformit ile constatate au fost dispuse 35 de  m suri cuăţ ă
termene concrete de realizare, urmând ca la data expirarea acestor
termene s  fie efectuat un  control  pentru verificare.                    ă
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec ia persoanelor fiziceţ
în  ceea  ce  priveşte  prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal  şi  privind  libera  circula ie  a  acestor  date  şi  de  abrogare  a  Directivei  95/46/CEţ
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