INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ PRAHOVA
COMUNICAT DE PRESĂ

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ DOLJ

ITM Prahova a aplicat amenzi în valoare de 25000 de lei
Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a desfăşurat, în perioada 8 - 24 noiembrie 2017,
campania privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor referitoare la
încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă şi de
odihnă a conducătorilor auto (lucrători mobili), a legislaţiei şi directivelor europene ce
vizează detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale transpuse în
legislaţia naţională, respectiv a prevederilor legale privind securitatea şi sănătatea în
muncă.
Obiectivele campaniei au fost:
- identificarea angajatorilor care folosesc muncă nedeclarată şi luarea măsurilor care se
impun pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;
- controlul privind respectarea timpului de muncă şi odihnă;
- determinarea angajatorilor de a respecta prevederile Codului Muncii – Legii nr 53/2003,
republicată, modificată şi completată, ale HG nr. 500/2011 cu modificările şi completările
ulterioare şi ale legilor speciale în domeniul transportului rutier privind timpul de muncă şi
de odihnă al conducătorilor auto;
- creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte
necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă cât şi al
securităţii şi sănătăţii în muncă;
- diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de
către angajatorii care efectuează activitate în domeniul transportului rutier, a prevederilor
legale privind timpul de muncă şi de odihnă;
- eliminarea tututor neconformităţilor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii de
intrare în legalitate şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale corespunzătoare.
În perioada campaniei, inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Control şi Relaţii
de Muncă au verificat 19 agenţi economici. Pentru primirea la muncă a unei persoane fără
transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în
ziua anterioară începerii activităţii, un angajator a fost sancţionat cu o amendă în valoarea
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de 20000 de lei.
Unui alt angajator
i s-a aplicat
avertisment pentru nerespectarea
INSPECTORATUL
TERITORIAL
DE MUNCĂ

DOLJ
dispoziţiilor privind
munca suplimentară.
În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost verificaţi 25 de
angajatori şi s-au constatat următoarele deficienţe:
-

angajatorul nu a asigurat dotarea autovehiculelor cu triunghiuri reflectorizante, cric
corespunzător sarcinii de ridicat, cale pentru blocarea roţilor;

-

angajatorul nu a asigurat măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor,
stingerea incendiilor;

-

angajatorul nu a asigurat echipament individual de protecţie din punct de vedere al
securităţii şi sănătăţii în muncă pentru activităţile de transporturi rutiere de marfă.

Inspectorii de muncă au dispus măsuri de remediere a deficienţelor şi au aplicat amenzi în
valoare totală de 5000 de lei.
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