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Compartiment Comunicare şi Relaţii cu Publicul 

 
 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 
 

Campania Naţională privind respectarea prevederilor legale în domeniul 
relaţiilor de muncă la agenţii economici cu activitate în domeniul comerţului în - 

supermarket-uri, mall-uri, magazine/outlet-uri îmbrăcăminte, încălţăminte, electronice 
şi electrocasnice, respectiv pază şi protecţie în aceste locaţii 

 
 

În perioada 22.11.2012 – 31.12.2012 Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Suceava a desfăşurat Campania la nivel naţional privind verificarea prevederilor 
legale referitoare la timpul de muncă şi de odihnă, precum şi identificarea şi 
combaterea cazurilor de muncă nedeclarată pentru lucrătorii din cadrul unităţilor care 
au ca obiect de activitate comerţul în - supermarket-uri, mall-uri, magazine/outlet-uri 
îmbrăcăminte, încălţăminte, electronice şi electrocasnice, ţinând cont şi de promoţiile 
oferite cu prilejul campaniei „black Friday” – respectiv pază şi protecţie în aceste 
locaţii. 

 
Obiectivele Campaniei 
 

*  Verificarea respectării de către angajatori a prevederilor legale privind timpul de 
muncă şi timpul de odihnă; 
*  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, de către angajatorii din următoarele domenii de activitate: comerţ, 
respectiv pază şi protecţie; 
* Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din 
nerespectarea prevederilor legale menţionate de către angajatori din următoarele 
domenii de activitate: comerţ, respectiv pază şi protecţie; 
* Identificarea angajatorilor care utilizează munca copiilor şi a tinerilor fără 
respectarea prevederilor legale. 
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          Grupul ţintă 
 
* Agenţi economici cu activitate în domeniul comerţului în - supermarket-uri, mall-
uri, magazine/outlet-uri îmbrăcăminte, încălţăminte, electronice şi electrocasnice, 
ţinând cont şi de promoţiile oferite cu prilejul campaniei „black Friday”, respectiv 
pază şi protecţie în aceste locaţii. 
 
 

Serviciul Control Relaţii de Muncă: 
 

* Inspectorii de muncă au efectuat un număr de 144 controale. În urma controalelor 
efectuate s-au aplicat un număr de 137 sancţiuni contravenţionale, la 73 angajatori, 
valoarea amenzilor aplicate fiind de 37.000 lei. 
Muncă nedeclarată: 
- 1 angajator care a primit la muncă o persoană fără forme legale de angajare;  
- 1 persoană care desfăşura activitate fără forme legale de angajare;  
- amenda aplicată în valoare de 10.000 lei. 
 
Deficienţe constatate în domeniul relaţiilor de muncă: 
 
* primirea la muncă a unei persoane fără a avea încheiat contract individual de muncă 
în formă scrisă, anterior începerii raporturilor de muncă; 
* neîntocmirea sau necompletarea dosarelor personale pentru salariaţi; 
* nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor 
prestate de fiecare salariat; 
* nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal; 
* lipsa dovezilor privind achitarea drepturilor salariale; 
* lipsă decizie scrisă emisă de angajator privind nominalizarea persoanei care se   
ocupă cu completarea şi transmiterea registrului; 
* nepăstrarea registrului general de evidenţă a salariaţilor la sediul angajatorului. 
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