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Compartiment Comunicare şi Relaţii cu Publicul 

 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 
 

Campania Naţională privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată 
precum şi verificarea condiţiilor de muncă şi a modului în care se respectă prevederile legale de 

securitate şi sănătate în muncă pentru lucrătorii din cadrul unităţilor care au ca obiect de activitate 
întreţinerea şi repararea autovehiculelor 

  
 
În perioada 06.03.2013 – 07.03.2013 Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a desfăşurat 

Campania la nivel naţional privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată 
precum şi verificarea condiţiilor de muncă şi a modului în care se respectă prevederile legale de 
securitate şi sănătate în muncă pentru lucrătorii din cadrul unităţilor care au ca obiect de activitate 
întreţinerea şi repararea autovehiculelor 

 
 
Obiectivele Campaniei 
 

A. În domeniul relaţiilor de muncă 
 

*  Identificarea şi combaterea muncii nedeclarate; 
* Verificarea respectării de către angajatorii din unităţile din domeniul întreţinerii şi reparaţiilor auto 
a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă; 
* Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea, de către 
angajatorii din domeniul întreţinerii şi reparaţiilor auto a prevederilor legale menţionate; 
* Eliminarea tuturor neconformităţilor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în 
legalitate; 
* Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea 
respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă; 
* Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor. 
 
 
B. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
  

Campania îşi propune creşterea gradului de conştientizare, atât a angajatorilor, cât şi a 
lucrătorilor, privind necesitatea aplicării şi respectării la locul de muncă a legislaţiei în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă, respectiv, eliminarea riscurilor profesionale specifice locurilor de 
muncă din domeniul întreţinerii şi reparaţiilor auto. 
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          Grupul ţintă 
 
* În vederea identificării şi combaterii muncii nedeclarate, precum şi respectării legislaţiei de 
securitate şi sănătate în muncă şi a reducerii numărului de accidente de muncă, această acţiune 
vizează angajatori şi lucrători care desfăşoară activităţi economice principale sau secundare în 
domeniul serviciilor de întreţinere şi reparare autovehicule. 
 
 

Serviciul Control Securitate şi Sănătate în Muncă 
 

* Inspectorii de muncă au controlat un număr de 26 angajatori. În urma controalelor efectuate s-au 
aplicat un număr de 19 sancţiuni contravenţionale la 14 de angajatori, valoarea amenzilor aplicate 
fiind de 2.000 lei. 
 
 

Deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
 

* nu s-a realizat evaluarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor; 
* nu s-au completat fişele de post pentru toţi lucrătorii cu prevederi de securitate şi sănătate în 
muncă; 
* nu s-au asigurat materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor; 
* neefectuarea unei supravegheri medicale adecvate. 
 

 
Serviciul Control Relaţii de Muncă: 
 

* Inspectorii de muncă au controlat un număr de 26 angajatori. În urma controalelor efectuate s-au 
aplicat un număr de 2 sancţiuni contravenţionale, la 2 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind 
de 2.500 lei. 
 
Deficienţe constatate în domeniul relaţiilor de muncă: 
 
* neîntocmirea sau necompletarea dosarelor personale pentru salariaţi; 
* nu se face dovada acordării concediilor de odihnă; 
* nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal; 
* nerespectarea prevederilor legale privind completarea regulamentului intern; 
* nepăstrarea registrului general de evidenţă a salariaţilor la sediul angajatorului. 
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