INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ
PRAHOVA

INSPECTORATUL TERITORIAL DE
MUNCĂ DOLJ
COMUNICAT DE PRESĂ
ITM Prahova a aplicat amenzi în valoare de 6.000 de lei
Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a desfăşurat, în perioada

24 – 28 septembrie

2018, campania privind respectarea de către beneficiari a prevederilor Legii nr 52/2011
privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a normelor metodologice de aplicare a
Legii nr 52/2011 în domeniile prevăzute la art. 13 şi a prevederilor legale privind prevenirea
şi combaterea exploatării copiilor/tinerilor prin muncă în aceste domenii.
Obiectivele campaniei au fost:
-

Identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri şi luarea măsurilor care se impun
pentru nerespectarea de către aceştia a prevederilor Legii nr 52/2011 privind
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi a normelor metodologice de aplicare a acestei legi;

-

Creşterea gradului de conştientizare a beneficiarilor şi a zilierilor care desfăşoară
activităţi cu caracter ocazional în domeniile stabilite de legiuitor, în ceea ce priveşte
necesitatea aplicării şi respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă
şi al securităţii şi sănătăţii în muncă, stipulate de Legea nr 52/2011, republicată, cu
modificările şi completările şi completările ulterioare;

-

Diminuarea

consecinţelor

sociale

şi

economice

negative

care

derivă

din

nerespectarea de către beneficiarii din domeniile controlate, a prevederilor Legii nr
52/2011, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor de
aplicare a acesteia;
-

Identificarea beneficiarilor care utilizează munca copiilor şi a tinerilor fără
respectarea

prevederilor

Legii

nr

52/2011,

republicată,

cu

modificările

şi

completările ulterioare;
-

Identificarea beneficiarilor care folosesc

zilieri în condiţiile în care se impunea

încheierea contractelor individuale de muncă şi luarea măsurilor ce se impun pentru
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prevederilor
legale în domeniul relaţiilor de muncă;
-

Determinarea beneficiarilor de a respecta obligaţia de a înfiinţa şi completa registrul
de evidenţă a zilierilor, dar şi de a transmite un extras al acestuia la Inspectoratul
Teritorial de Muncă Prahova, în termenul legal.

În perioada campaniei, inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Control şi Relaţii
de Muncă au verificat 21 agenţi economici şi au aplicat 2 sancţiuni contravenţionale în
valoare de 6.000 de lei pentru nerespectarea timpului de muncă şi pentru nerespectarea
domeniului de activitate prevăzut în Clasificiarea activităţilor din economia naţională.
Totodată, inspectorii de muncă au dispus măsuri de remediere a deficienţelor.
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