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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Ref: Campania privind verificarea respectării prevederilor legale privind relațiile de muncă 
și securitatea și sănătate în muncă în cadrul unităților care au ca obiect de activitate cod 
CAEN 8610 – “Activități de asistență spitalicească’’ 

 

În perioada decembrie 2015 – ianuarie 2016 Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a 
desfăşurat campania națională privind verificarea respectării prevederilor legale privind 
relațiile de muncă și securitatea și sănătate în muncă în cadrul unităților care au ca obiect 
de activitate cod CAEN 8610 – ‘’Activități de asistență spitalicească’’ 

 

Obiectivele Campaniei 

*  Verificarea respectării de către angajatorii din domeniul “Activități de asistență 
spitalicească’’- cod CAEN 8610, a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și cel 
al securității și sănătății în muncă. 

* Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de 
către angajatorii din domeniul “Activități de asistență spitalicească’’- cod CAEN 8610, a 
prevederilor legale menţionate. 

* Eliminarea tuturor neconformităților constatate în domeniul relațiilor de muncă și cel al 
securității și sănătății în muncă. 

* Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte 
necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă și aplicării și 
respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă. 

 

Grupul ţintă 

Grupul țintă al campaniei în reprezintă angajatorii și lucrătorii din domeniul unităților care 
au ca obiect de activitate “Activități de asistență spitalicească’’- cod CAEN 8610. 

 

Activitatea în domeniul Relaţiilor de Muncă: 

* La acţiune au participat un număr de 17 inspectorii de muncă care au controlat un număr 
de 11 angajatori. În urma verificărilor efectuate s-a aplicat 2 sancţiuni contravenţionale.  
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Deficienţe constatate în domeniul relaţiilor de muncă: 

* netransmiterea, în termenul legal,  a încetării contractelor individuale de muncă în 
registrul general de evidenţă a salariaţilor; 

* netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul 
general de evidenţă a salariaţilor; 

* nerespectarea perioadei de 24 ore repaus după 12 ore lucrate; 

* nu au fost inițiate negocieri privind încheierea contractului colectiv de muncă; 

* lipsa informărilor adresate inspectoratului teritorial de muncă privind munca de noapte. 

 

 Activitatea în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă: 

* La acţiune au participat un număr de 2 inspectorii de muncă care au efectuat un număr 
de 6 controale. În urma verificărilor efectuate au fost dispuse 15 măsuri pentru remedierea 
deficienţelor constatate și s-au aplicat un număr de 14 sancţiuni contravenţionale.  

 

Deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: 

* În instrucțiunile proprii referitoare la utilizarea echipamentului individual de protecție nu 
sunt prevederi acoperitoare pentru riscul reprezentat de agenții biologici; 

* Serviciul de medicina muncii nu este implicat în mod activ în activitatea de protecție a 
lucrătorilor la agenți biologici;  

* Nu este întocmită o listă a lucrătorilor expuși la agenți biologici; 

* Pentru o parte din echipamentele utilizate pentru încălzire nu s-au găsit documentele de 
verificare periodică. 

 

Cu deosebită consideraţie, 

 

Romeo BUTNARIU 

Inspector Şef 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava  

 

Narcisa CIOLTAN 

Consilier, 

Compartiment Comunicare şi Relaţii cu Publicul 

Data,  12.02.2016 


