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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 modului în care se respectă prevederile legale de securitate şi sănătate în 

muncă pentru lucrătorii din cadrul unităţilor care au ca obiect de activitate fabricarea produselor 
textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte 

 
 

În perioada 27.02.2013 – 28.02.2013 Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a desfăşurat 
Campania la nivel naţional privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată 
precum şi verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate şi sănătate în 
muncă pentru lucrătorii din cadrul unităţilor care au ca obiect de activitate fabricarea produselor 
textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte 

 
Obiectivele Campaniei 
 

*  Identificarea şi combaterea muncii nedeclarate; 
* Verificarea respectării de către angajatorii din unităţile din domeniul confecţiilor, textile, pielărie 
şi încălţăminte a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în 
muncă; 
* Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea, de către 
angajatorii din domeniul confecţiilor textile, pielărie şi încălţăminte a prevederilor legale 
menţionate; 
* Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea 
respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă; 
*  Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor; 
* Eliminarea tuturor neconformităţilor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în 
legalitate. 
 
          Grupul ţintă 
 
* Grupul ţintă al campaniei îl reprezintă angajatorii şi lucrătorii din domeniul unităţilor care au ca 
obiect de activitate fabricarea confecţiilor, textile, pielărie şi încălţăminte. 
 

Serviciul Control Relaţii de Muncă: 
 

* Inspectorii de muncă au controlat un număr de 30 angajatori. În urma controalelor efectuate s-au 
aplicat un număr de 5 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 10.300 lei. 
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În urma acţiunilor de control privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată, inspectorii 
de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă  Suceava au identificat la un singur agent 
economic un număr de 16 persoane care desfăşurau activitate fără forme legale de angajare, faptă ce 
constituie infracţiune conform art. 264 alin.3 din  Legea 53/2003 - Codul Muncii – republicat. 
Potrivit legislaţiei în vigoare, în acest caz se întocmeşte dosar de cercetare penală. 

Deficienţe constatate în domeniul relaţiilor de muncă: 
* angajatorul nu face dovada înmânării salariatului a unui exemplar din contractul individual de 
muncă anterior începerii activităţii;  
* neâncheierea contractelor individuale de muncă în formă scrisă, anterior începerii raporturilor de 
muncă; 
* necompletarea dosarelor personale pentru salariaţi; 
* nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la garantarea în plată a unui salariu brut lunar cel 
puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară; 
* neînceperea negocierii contractului colectiv de muncă; 
* neintroducerea în contractul individual de muncă a criteriilor de evaluare a performanţelor 
individuale; 
* netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de 
evidenţă a salariaţilor. 
 

Serviciul Control Securitate şi Sănătate în Muncă 
* Inspectorii de muncă au controlat un număr de 30 angajatori. În urma controalelor efectuate s-au 
aplicat un număr de 28 sancţiuni contravenţionale la 24 de angajatori. 
 

Deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
* trusă sanitară incomplet dotată; 
* lipsa unei evidenţe a reviziilor, reparaţiilor şi verificărilor periodice a echipamentelor de muncă; 
* nu s-au luat măsuri pentru verificarea rezistenţei de dispersie la instalaţiile de punere la pământ; 
* neasigurarea de către angajator a unei instruiri adecvate în domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă. 
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