INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ PRAHOVA
COMUNICAT DE PRESĂ

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ DOLJ

ITM Prahova a aplicat amenzi în valoare de 6000 de lei
Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a desfăşurat, în perioada 26 - 30 iunie 2017,
campania

privind

identificarea

şi

combaterea

muncii

nedeclarate

şi

respectarea

prevederilor legale privind timpul de muncă, precum şi securitatea şi sănătatea în muncă de
către societăţile care au obiect de activitate “protecţie şi gardă”.
Obiectivele campaniei au fost:
- identificarea şi combaterea muncii nedeclarate;
- verificarea respectării prevederilor legale referitoare la încheierea contractului individual
de muncă, timpul de muncă şi de odihnă, salarizare (garantarea în plată a salariului minim
brut pe economie);
- verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,
cât şi a prevederilor OUG nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu
temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă;
- identificarea angajatorilor care au obiective de pază în condiţii de izolare;
- creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte
necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;
- identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor.
În perioada campaniei, inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Control şi Relaţii
de Muncă au verificat 6 agenţi economici şi sancţionat doi angajatori cu amenzi în valoare
de 5000 de lei pentru următoarele deficienţe:
-

neacordarea drepturilor salariale restante;

-

neactualizarea regulamentului de ordine interioară;

-

netransmiterea la ITM a registrului de evidenţă a salariaţilor;

-

neeliberarea documentelor care atestă vechimea salariaţilor, etc.

În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost verificaţi 15 de
angajatori şi s-au constatat următoarele deficienţe:
-

lipsa autorizaţiei de funcţionare;

-

nu se asigura o instruire adecvată specifică postului ;
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DOLJau dispus măsuri de remediere a deficienţelor şi au sancţionat un
Inspectorii de muncă
angajator cu amendă în valoare de 1000 de lei.
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