INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM
Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 3769

COMUNICAT DE PRES

In perioada 20.07.2017 – 22.07.2017 s-a desf urat ,,Campania na ional privind
identificarea cazurilor de munc nedeclarat
i verificarea modului de respectare a
cerintelor minime de securitate i s natate în munc la angajatorii care î i desf oar
activitatea în domeniul serviciilor de sp
torie auto”.
Obiectivele Campaniei au fost:
identificarea i combaterea muncii nedeclarate;
verificarea respect rii de c tre societ ile care au obiect de activitate servicii de
sp torie auto (cod CAEN 4520) a prevederilor legale în domeniul rela iilor de munc ,
referitoare la încheierea contractului individual de munc , timpul de munc i de odihn ,
salarizare;
diminuarea consecin elor sociale i economice negative care deriv din nerespectarea, de
tre societ ile care au obiect de activitate servicii de sp torie auto a prevederilor legale
men ionate;
verificarea respect rii prevederilor legale în domeniul securit ii i s
ii în munc ,
inclusiv a prevederilor O.U.G. nr. 99/2000 privind m surile ce pot fi aplicate în perioadele
cu temperaturi extreme pentru protec ia persoanelor încadrate în munc ;
cre terea gradului de con tientizare a angajatorilor i a lucr torilor privind necesitatea
respect rii la locul de munca a prevederilor legale în domeniu, respectiv, reducerea
riscurilor specifice sp toriilor auto, precum : c dere prin alunecare la acela i nivel,
intoxicatii, electrocutare etc.
În perioada sus-men ionat , au fost verifica i un num r de 23 angajatori la care î i
desf urau activitatea un num r de 315 lucratori dintre care 94 femei i 10 tineri sub 18
ani.

În domeniul rela iilor de munc :
Cu ocazia controalelor au fost constatate 15 deficien e pentru care s-au dispus 15

suri.

Au fost sanctiona i 4 angajatori i au fost aplicate un num r de 4 sanc iuni contraven ionale
în cuantum de 50.000 lei, iar in cazul a 2 angajatori au fost formulate sesiz ri penale
referitoare la regimul de munc al minorilor.
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În ac iunile de control au fost constatate, urm toarele deficien e:
nerespectarea dispozi iilor legale cu privire la primirea la munc a persoanelor f
legale de angajare ;

forme

nerespectarea dispozi iilor privind munca suplimentar ;
neplata sau plata cu întârziere a drepturilor salariale;
nerespectarea obliga iei de a ine eviden a orelor de munc prestate de c tre salaria i;
nerespectarea prevederilor privind repartizarea timpului de munc , pentru contractele
individuale de munc cu timp par ial;
nerespectarea prevederilor legale referitoare la obliga ia de a completa dosarele de
personal ale salaria ilor cu cel pu in actele necesare angaj rii.

În domeniul securit

ii i s

ii în munc :

S-au constatat un num r de 27 deficien e pentru care s-au dispus
suri de remediere. Au
fost sanc iona i un num r de 20 angajatori, c rora li s-au aplicat 27 sanc iuni
contraven ionale. Valoarea amenzilor aplicate a fost de 4.000 lei.

În ac iunile de control au fost constatate, urm toarele deficien e:
nerealizarea de catre angajatori a evaluarii riscurilor pentru securitatea si sanatatea in
munca;
neasigurarea unor pardoseli stabile, nealunecoase si fara proeminente la locurile de
munca;
neasigurarea unei instruiri suficiente i adecvate în domeniul securit ii i s
munc prin informa ii i instruc iuni de lucru specifice locului de munc ;

ii în

neasigurararea m surilor de prim ajutor în caz de accident;
lipsa efectu rii examenelor medicale la angajare si periodic pentru toti lucratorii;
neasigurarea de catre angajator a echipamentului individual de protectie avand in vedere
mediul umed in care lucratorii isi desfasoara activitatea.

26.07.2017
Ioan Popescu
Inspector ef
Inspectoratul Teritorial de Munc Neam
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