INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

COMUNICAT DE PRES
În perioada 19 - 20.10.2018, în cadrul Campaniei na ionale privind identificarea cazurilor de
munc nedeclarat
i verificarea modului în care se respect prevederile legate care
reglementeaz rela iile de munc i securitatea i s
tatea în munc la angajatorii care î i
desf oar activitatea în domeniul între inerea i repararea autovehicolelor- cod caen 4520, au
fost verifica i 27 de agen i economici.
Cu prilejul verific rilor efectuate în domeniul rela iilor de munc , s-au constatat urm toarele
deficien e:
Angajatorul nu a încheiat contract individual de munc , în form scris , cel târziu în ziua
anterioar începerii activit ii de c tre salariat, nu respect dispozi iile legale referitoare la
obliga ia de a ine la locul de munc eviden a orelor de munc prestate zilnic de c tre fiecare
salariat, cu eviden ierea orei de începere i a celei de sfâr it al programului de lucru.
De asemenea, angajatorul nu face dovada inform rii salaria ilor, prin act adi ional încheiat la
contractele individuale de munc ale acestora, cu privire la data pl ii drepturilor salariale si nu
respect prevederile legale referitoare la obliga ia de a completa dosarul personal al fiec rui
salariat cu cel pu in actele necesare angaj rii, contractul individual de munc , actele adi ionale
i celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea i încetarea contractelor individuale de
munc , acte de studii/ certificate de calificare, precum i orice alte documente care certific
legalitatea i corectitudinea complet rii în registru.
In ceea ce prive te securitatea i s

tatea în munc s-au constatat urm toarele deficien e:

Nu este asigurat echipamentul individual de protectia muncii si controlul utilizarii acestuia de
tre lucr tori pentru protejarea la umezeal i zgomot.
Nu s-au identificat i evaluat toate riscurile de accidentare i/sau îmboln vire profesional la
toate locurile de munc si nu au fost verificate instala iie electrice privind securitatea i
tatea în munc ( lipsa buletinului de verificare a rezistentei de dispersie a prizei de pamant/
expirarea valabilitatii acestuia).
S-a constat lipsa controlului medical periodic si nedesemnarea lucr torii care aplic
prim ajutor, inclusiv lipsa trusei medicale pentru acordarea primului ajutor.

m suri de

S-au aplicat 3 sanc iuni contraven ionale în cuantum de 20.000 lei, în domeniul rela iilor de
munc , i 31 de sanc iuni contraven ionale în domeniul securit ii i s
ii în munc . A fost
identificat 1 angajator la care 1 persoan presta activitate f
forme legale de angajare.
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