INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM
COMUNICAT DE PRES

Sta iile de distribu ie a carburan ilor auto au fost verificate de ITM Neam
În perioada 10-16 martie 2022, s-a desf urat Campania na ional de verificare a modului
în care sunt respectate cerin ele minime pentru îmbun
irea securit ii i protec ia
ii lucr torilor, precum i verificarea modului de respectare a prevederilor legale
privind încheierea, modificarea, suspendarea i executarea contractelor individuale de
munc de c tre angajatorii care î i desf oar activit i în sta iile de distribu ie a
carburan ilor auto.
Obiectivele ac iunilor de control au fost :
identificarea angajatorilor care nu respect prevederile legale care reglementeaz
rela iile de munc
i luarea m surilor care se impun pentru determinarea respect rii
prevederilor legale de c tre angajatorii care î i desf oar activitatea în acest
domeniu;
diminuarea consecin elor sociale i economice negative care deriv din nerespectarea
de c tre angajatorii care desf oar activitate în acest domeniu, a prevederilor
legale din domeniul rela iilor de munc i a s
ii i securit ii în munc .
cre terea gradului de con tientizare a angajatorilor i a angaja ilor din domeniul
verificat în ceea ce prive te necesitatea respect rii prevederilor legale din domeniul
rela iilor de munc i a s
ii i securit ii în munc ;
eliminarea neconformit ilor constatate în domeniul rela iilor de munc i a s
ii
i securit ii în munc în activit ile specifice ale societ ilor comerciale din domeniul
de activitate vizat de ac iune.
Au fost verifica i 30 de angajatori. Pentru deficien ele constatate cu ocazia controalelor
au fost dispuse 64 m suri de remediere i au fost aplicate un num r de 38 sanc iuni
contraven ionale în cuantum de 33.500 lei .
În domeniul rela iilor de munc :
Pentru deficien ele constatate cu ocazia controalelor au fost dispuse 39 m suri de
remediere i au fost aplicate un num r de 13 sanc iuni contraven ionale, din care o
amend de 3.000 lei i 12 avertismente contraven ionale.
Deficien ele constatate în domeniul rela iilor de munc au fost urm toarele:
nu era respectat obliga ia de a ine eviden a orelor lucrate de salaria i;
nu era respectat obliga ia de informare a salaria ilor, prin act adi ional la contractul
individual de munc , cu privire la salariul minim brut garantat în plat ;
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec ia persoanelor
fizice în ceea ce prive te prelucrarea datelor cu caracter personal i privind libera circula ie a acestor date i de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protec ia datelor), informa iile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt
confiden iale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor men ionate ca destinatar/destinatari i altor persoane autorizate s -l
primeasc . Dac a i primit acest document în mod eronat, v adres m rug mintea de a returna documentul primit, expeditorului

nu era respectat obliga ia angajatorului de a p stra la locul de munc o copie a
contractului individual de munc pentru salaria ii care presteaz activitate în acel loc;
registrul general de eviden

a salaria ilor era transmis cu date eronate;

dosarele personale ale salaria ilor erau incomplete;
nu era respectat obliga ia angajatorului de a informa utilizarea frecvent a muncii de
noapte la inspectoratul teritorial de munc ;
nu era respectat
consecutive.

obliga ia de acordare a repaosului sapt mânal de 48 de ore

În domeniul securit ii i s

ii în munc :

Pentru deficien ele constatate cu ocazia controalelor au fost dispuse 25 m suri de
remediere i au fost aplicate 25 sanc iuni contraven ionale din care 18 avertismente
contraven ionale i 7 amenzi în cuantum de 30.500 lei.
Deficien ele constatate în domeniul
urm toarele:
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec ia persoanelor
fizice în ceea ce prive te prelucrarea datelor cu caracter personal i privind libera circula ie a acestor date i de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protec ia datelor), informa iile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt
confiden iale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor men ionate ca destinatar/destinatari i altor persoane autorizate s -l
primeasc . Dac a i primit acest document în mod eronat, v adres m rug mintea de a returna documentul primit, expeditorului

certificatul de examinare "in situ" pentru instala iile care func ioneaz
poten ial exploziv era expirat;

în mediu

rastelul de depozitare a buteliilor pentru aragaz nu era legat la instala ia de
împ mântare;
nu au fost puse la dispozi ia lucr torilor fi ele cu date de securitate;
nu era realizat verificarea periodic a instala iei electrice;
nu era utilizat echipamentul individual de protec ie de c tre lucr tori;
nu au fost desemna i prin decizie lucr torii care aplic m surile de prim ajutor;
nu erau semnalizate zonele unde pot ap rea atmosfere explozive;
nu era efectuat examenul medical periodic pentru lucr tori.
18.03.2022
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec ia persoanelor
fizice în ceea ce prive te prelucrarea datelor cu caracter personal i privind libera circula ie a acestor date i de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protec ia datelor), informa iile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt
confiden iale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor men ionate ca destinatar/destinatari i altor persoane autorizate s -l
primeasc . Dac a i primit acest document în mod eronat, v adres m rug mintea de a returna documentul primit, expeditorului

