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Inspectoratul de Stat al Muncii a examinat petiia Dvs nr.G-892/20 din 28.07.2020,
privind nerespectarea legislaiei muncii de ctre administraia "Vinuri laloveni" SA _i pe
abordat
problema
Ca rezultat al

V comunicä urmtoarele.
controlului efectuat în cadrul *Vinuri laloveni" SA S-a constatat c,

de munc cu Dvs, în funcie de îngrijitor de teren au fost perfectate în form
prin încheierea contractului individual de munc nr.09 din 21.01.2019. Totodat
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I) din Codul muncii..
suplimentar funcia de paznic

16.08.2019.
in sectorul paz, în ce scop s-a emis ordinul nr.76-c din
a
durata zilnic normal
Potrivit prevederilor art.100 alin.(1) din Codul muncii,
temeiul Conveniei colective nr. 2 din 9
timpului de munc constituie 8 ore. Totodat, în
duratei zilnice a timpului de munc
iulie 2004, pentru functie paznic se permite stabilirea
24 de ore. Munca prestat în afara
de 12 ore, urmat de o perioad de repaus de cel puin
suplimentar, care se retribuie
duratei normale a timpului de munc se consider munc
de cel puin 1,5 salarii de baz stabilite salariatului pe
ore în m rime
dou
primele
pentru
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unitate de timp, iar pentru orele urm toare
un adaos în
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-
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conform art.159 din Codul munci.

actele de
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In cadrul controlului, prin actele de eviden
la nivel de unitatae s-a confirmat c:
evidentãa retribuiilor lunare _i alte acte emise
1.

se aplic
unitjii. pentru functia de paznic
urmat de 96
pînä la orele 8 urm toarea zi,
105 alin. (3) din
prevederile art. 100 alin.(6) _i art.
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prevederile art. 100 alin.(6) _i art. 105 alin. (3) din
decit durata dubl
între schimburi a fost mai mic
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a
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Ce se
.

.

munc

6. Nu Vi sa achitat indemnizaia pentru incapacitate temporar de munc pentru 5
zile din concediul medical, acordat in luna august 2020, contrar prevedrilor art.4
alin.(3) din Legea nr. 289 din din 22.07.2004
7. La unitate nu se respect termenele i periodicitatea de achitare a salariului
(salariul pentru mai 2020 a fost achitat în iulie 2020, pentru iunie 2020 i n
august 2020), contrar prevederilor art.142 alin.(1) din Codul muncii.

in contextul celor expuse. pentru nerespectarea legislaiei

muncii, în privina
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