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Compartiment Comunicare şi Relaţii cu Publicul

COMUNICAT DE PRESĂ

Campania la nivel naţional în domeniul construcţiilor, confecţii textile şi
pielăriei

În perioada 14.05.2012 – 23.05.2012 s-a desfăşurat 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 construcţii, fabricarea produselor textile şi pielăriei.

Serviciul Control Relaţii de Muncă:

* Inspectorii de muncă au efectuat un număr de 56 controale. În urma controalelor
efectuate s-au aplicat un număr de 32 sancţiuni contravenţionale, la 56 angajatori,
valoarea amenzilor aplicate fiind de 23300 RON.
Muncă nedeclarată:
- angajatori ce au primit la muncă persoane fără forme legale de angajare 1
- amenzi aplicate în valoare 20000 RON
- persoane fără forme legale de angajare 2

Deficienţe constatate în domeniul relaţiilor de muncă:
* primirea la muncă a unui număr de două persoane fără a avea încheiate contracte
individuale de muncă în formă scrisă, anterior începerii raporturilor de muncă;
* netransmiterea modificărilor intervenite în completarea registrului salariaţilor în
forma electronică;
* nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine o evidenţă a orelor
prestate de fiecare salariat;
* necompletarea dosarelor de personal;
* nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.
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Serviciul Control Securitate şi Sănătate în Muncă:

* Inspectorii de muncă au efectuat un număr de 51 controale. În urma controalelor
efectuate s-au aplicat un număr de 96 sancţiuni contravenţionale, la 51 angajatori,
valoarea amenzilor aplicate fiind de 50000 RON.

Deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
* angajatorul nu a asigurat şi controlat cunoaşterea de către toţi salariaţii a măsurilor
prevăzute în planul de prevenire şi protecţie şi a prevederilor legale în domeniul SSM;
* neasigurarea, de către angajator, a unei instruiri  adecvate în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă;
* neîntocmirea instrucţiunilor proprii, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi
ale locurilor de muncă;
* neefectuarea controlului medical periodic de către toţi lucrătorii;
* neasigurarea echipamentului individual de protecţie pentru zgomot;
* depozitarea materialelor pe căile de circulaţie;
* nu a fost transmisă la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava lista produselor
periculoase.
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